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Az elkerülőút Budakalász létérdeke
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

Rekordszámú részvétel 
az őszi Tófutáson
(26. oldal)

A szeretet alkotóeleme az ismeret
Beszélgetés Budakalász új plébánosával 
Kelemen László atyával (9. oldal)



Képviselő-testüle   döntések – 2017. október 26.

Lakásrendelet módosítása
A lakásrendelet elfogadott módosítása 
szerint egyrészt a piaci alapú bérlakások 
esetében a bérlő részére lehetőség lesz 
előbérleti jog gyakorlására. Más részt a 
testület eltörölte a szociális bérlakásokra 
várók kérelmének kötelező évenkénti 
megújítását. Harmadrészt be került a ren-
deletbe a szociálisan hát rányos hely-
zetűek védelme érde kében, hogy bér le ti 
jogviszonyukat tar tozásmentesség ese tén 
kötelezően meg kell hosszabbítani. 

Eurovelo6 felújítása
Felújítják az Eurovelo6 kerékpáros 

út vo nal Budapest-Szentendre közötti 
sza kaszát. A fejlesztést kiemelt kor mány-
beruházásnak nyilvánították, a projekt 
költségeit pedig egy Európai Uniós 
pályázat fedezi majd.

Az út tervezője jelezte, hogy a meglévő 
Eurovelo6 kerékpáros út vonal buda kalászi 
Duna-parton futó nyom vona lának szé-
le sítése miatt módosítani szük séges Bu-
dakalász szabá lyozási és szer kezeti ter vét. 
A Kép viselő-testület az ehhez kap csolódó 
HÉSZ módosítási eljárást megindította és 

felhatalmazta a polgár mestert a telepü-
lésfejlesztési megállapodás aláírására.

 Közterület elnevezés
A Kálvária utca felső részéről nyíló két 

új utca elnevezéséről döntött a Képviselő-
testület. Lakossági kezdeményezésre az 
újonnan beépü lő területen az ott jel-
lemzően elő forduló fenyőfák jelenlétére 
utaló utcaelnevezések célszerűek. Ennek 
meg fe  le lően a Fenyves illetve Toboz utca 
elnevezést kapta a két új közterület.

Ingatlanok belterületbe csatolása
A Helyi Építési Szabályzat korábbi 
előírásai alapján a Berdó dűlőben, illetve 
a Prekobrdo városrész területén lévő 
zártkerti ingatlanok egy része lakóházas 
övezetbe került. A zártkerti ingatlanok 
ingyenesen kivonhatóak a művelésből 
és emiatt egyszerűbb a becsatolással já-
ró eljárás, továbbá a költségvonzata is 
kisebb. Az említett területeken található 
összesen négy telek a szabályozási terv 
övezeti előírásainak megfelelt, ezért az 
ingatlanok belterületbe csatolását a 
Kép viselő-testü let jóváhagyta. 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
kétévente felül kell vizsgálni, és ahol 
szük séges, módosítani azt. Az erre ösz-
sze hívott HEP fórumon a fe lül vizs gálat 
megtörtént, a módosí tá so kat átvezették.

Tájékoztató a pályázati projektekről
Az Önkormányzat októberben a Vasút 

sori Óvoda építésére vonatkozóan új 
pályázatot adott be. Továbbra is várja a 
város a P+R parkolók kialakítására és a 
Vasút sori óvoda építésére befogadott, de 
első körben nem nyert pályázatainkkal 
kapcsolatos hivatalos értesítést. A Budai 
úti bölcsőde energetikai felújítására és 
az épületszigetelésekre kiírt pályá za tok 
munkálatai befejeződtek, az el szá molások 
folyamatban vannak.

A Képviselő-testület valamennyi hatá-
ro zata és az egyes napirendek elő ter-
jesztései teljes terjedelemben megta -
lálhatók a vá ros weboldalán (budaka-
lasz.hu/onkor manyzatkepvise lo testu-
letiulesek/).

www.budakalasz.hu

Budakalász lendületben a
 hiteles tájékoztatásért!

Budakalászi Hírmondó
budakalasz.hu
facebook.com/budakalaszvaros

Budakalászi hírek,
információk, rendezvények

HITELES FORRÁSBÓL,

:
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Novemberi beszélgetésünk során fajsúlyosabb kérdéseket fe-
szege  ünk. A város bérlakás koncepciója melle   a Budakalászt 
északról elkerülő útról tudha  unk meg többet. Beszélgetésünk 
végén pedig a város karácsonyi készülődésébe is bepillantást 
nyerhe  ünk.

Az elkerülőút Budakalász létérdeke

 Módosította lakásrendeletét a 
Testület. Mit tudhatunk a város 
bérlakásállományáról?

Budakalász bérlakásállománya a te-
lepülés lakosságszámához mérten igen 
jelentős. Jelenleg 137 bérlakással ren-
delkezik a város. Ez az adat Szentendre 
esetében csupán 100 körül van és Óbu-
dán is kisebb a lakosságszámra vetített 
arány, mint Budakalászon. Városunk 
számára ez egy örökölt teher. 2010-ben 
még 180 lakást tartott fent az Önkor-
mányzat. A lakások nagy része leromlott 
állapotú. Felújításuk, karbantartásuk, 
javításuk óriási költségeket emésztett 
fel minden évben. Emellett a bérlők egy 
része hosszú évekig nem vette komolyan 
lakbérfi zetési kötelezettségét. Gyakran a 
10 ezer forint körüli lakbérekből mil-
liós nagyságrendű tartozást halmoztak 
fel. Nagyon elgondolkodtató a 2015-ös 
adat, amikor 32 millió forintot volt az 
éves kiszámlázott lakbér, a bérlők által 
felhalmozott hátralék pedig 28 millió 
forintra rúgott. Felelősen, gondos gaz-
daként gondolkodó város számára ez 
a helyzet nem fogadható el. A ciklus 
elején lefektetett gazdasági progra-
munkban ezért a bérlakás állomány ra-
cionalizálását és minőségi átalakítását is 
kitűztük célként. Ennek eredményeként 
a lakbérhátralék mára 14 millió forintra 
csökkent. A lakások egy részét értékesí-
tettük a korábbi bérlőknek, a leromlott, 
életveszélyessé vált ingatlanok bérbe 
adását pedig megszüntettük. Ilyen hely 
például a Budakalász arculatához, jel-
legéhez egyáltalán nem illő, romos Ko-
lónia lakótelep, amelyet tavaly teljesen 
kiürítettünk. Az itt lakókról természe-
tesen gondoskodtunk és a szerződés-
sel rendelkezők számára más ingatlant 
ajánlottunk fel. A városképet csúfító 
épületet pedig lebontjuk majd és helyén 
zöld területet létesítünk.

 A szociális rászorultságot ho-
gyan veszik fi gyelembe?
Lényeges kiemelnem, hogy a szociális 

helyzetet mindig figyelembe vettük, ha 
valaki szerény jövedelemmel rendel-
kezett és látható, tapasztalható volt a 
környezetével szembeni igényesség, 
a saját sorsa iránti felelősség, igyekezet. 
Nemrégiben az egyik családnak például 
tetemes összegű tartozását engedtük el, 
nyomatékosan figyelembe véve a szo-
ciális és méltányossági szempontokat, 
de ennek is vannak ésszerű korlátai. 
A legutóbbi Képviselő-testületi ülésün-
kön lakásrendeletünkbe is belefoglaltuk, 
hogy a szociálisan hátrányos helyzetűek 
védelmében bérleti jogviszo nyukat tar-
tozásmentesség esetén kö telezően meg 
kell hosszabbítanunk. A bérlakásokkal 
kapcsolatban másik fontos célunk, hogy 
azok számára is szeretnénk lakhatást 
biztosítani, akik budakalászi intézmé-
nyekben dolgoznak, de nem itt élnek. 
A közigazgatásban a versenyszféra fi-
zetéseivel nem tudunk versenyezni. 
Ugyanakkor egyéb jutatásokkal kedve-
zővé tudjuk tenni a szegényebb régiók-
ban élő, de képzett munkakeresők bu-
dakalászi munkavállalását.

 Lakossági fórumot tartottak 
októberben a Budakalászt elke-
rülő úttal kapcsolatban. Mit tud-
hatunk erről? 

A fórumot a Szentistvántelepen 
élők egy csoportja szervezte, és a ren-
dezvényre a városvezetés is meghívást 
kapott. Az eseményen örömmel számol-
tam be a lakosokkal közösen elért friss 
eredményekről. Arról, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium elrendelte 
az elkerülő út áttervezését az út kör-
nyezetében élők védelme érdekében. 
Az új rendelkezésnek köszönhetően az 
út mellett zajvédő falat és 20 méter szé-
les véderdősávot létesítenek, valamint 
két forgalmas útbekötést is elhagynak 
a nyomvonalból. Mindezt nagy ered-
ménynek tekintem, hiszen így az úthoz 
közelebb élők védelme is megvalósul, 
emellett az elkerülő megépülésével te-
hermentesülhet a város teljes területe a 

lassan már elviselhetetlen forgalomtól. 
Polgármesteri és képviselői eskümben 
a város egészének érdekképviseletére 
tettem fogadalmat. Meggyőződésem, 
hogy a korábban nagy aggodalmat keltő 
témában sikerül a lehetőségekből a ma-
ximális eredményeket kihoznunk és az 
egész város javát szolgálnunk. Sajná-
latos módon a lakossági csoport veze-
tőinek egy része a racionális érveinket 
nem fogadja el. Azt a megtévesztő in-
formációt hangsúlyozzák, hogy az MO 
megépülése megoldhatja a város for-
galmi problémáit. Az M0 azonban csak 
a kelet-nyugati, tehát a Megyeri híd-
Üröm útirány fogalmát vezeti majd el. 
Az északról – Pomáz, Csobánka és a pi-
lisi területekről – Budapest felé haladó, 
zömmel ingázó lakosság fi zikai korlá-
tok miatt képtelen használni az MO-t. 
A Budakalászt elkerülő utat azért kell 
megépíteni, hogy az út az északi telepü-
lések lakóit Budakalászon kívül vezesse. 
A világban minden forgalmas település 
elkerülőutak építéséért lobbizik. Buda-
kalász nem engedheti meg magának, 
hogy erről a lehetőségről lemondjon. 
Az elkerülőút Budakalász létérdeke.  

 Végül kicsit könnyedebb témák 
felé evezve, hogyan készül a város 
az elkövetkező ünnepekre?

A december több éve programokkal 
tele hónap Budakalászon. Még novem-
berben városunk minden nyugdíjas 
polgárát hagyományosan karácsonyi 
csomaggal ajándékozzuk meg. A négy 
adventi hétvége városi ünnepségén 
meghitt karácsonyváró hangulatot te-
remtünk. Idén is ajándékokkal és mű-
sorral készülünk a rászoruló gyerekek 
számára a „Minden gyereknek legyen 
karácsonya” rendezvényünkre. Végül az 
idősek karácsonyán ez évben igazi sztár-
fellépőkkel kedveskedünk a vendégek-
nek. Itt lesz velünk Peller Károly és az 
örökifjú Oszvald Marika. Érdemes lesz 
eljönni, várunk mindenkit szeretettel!

2017. október 27.
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Önkormányza   hírek 

Óriási fejlesztések az Óvárosban és a Klenity városrészben

Napelemes világítás a kutyafu  atón

Ez év második felében két nagy fej-
lesztést is megvalósít az Önkormányzat. 
Mind a Budai úti rekonstrukció, mind a 
Klenity városrész fejlesztése százmilliós 
nagyságrendű beruházás, melyet a város 
saját költségvetéséből fedez. Korábbi-
akban már beszámoltunk a projektek 
részleteiről. Most a beruházás aktuális 
helyzetéről adunk hírt. A Budai úton 
a járdát feltörték, és elkészült a csapa-

dékvíz elvezető az út bölcsőde felé eső 
oldalán. A területen kötelező a régészeti 
ellenőrzés, így a szakértők rendszere-
sen vizsgálták a felbontott területeket. 
A munka a forgalom jelentősebb aka-
dályozása nélkül zajlik, a közlekedés 
folyamatosan két sávon halad a Budai 
út érintett területén. A bölcsődések és 
szüleik számára a biztonságos átke-
lést rendészek biztosítják a frekventált 
időpontokban. A hídtól az ideiglenes 
buszmegállóig eső szakasz a napokban 
készül el a járda megépítésével. Ezután 
tovább halad a kivitelező a Fő tér felé 
a Polgármesteri Hivatal oldalán. Az el-
lenkező oldalon a munkálatok tavasszal 
folytatódnak majd.

Látványosak a Klenity településrész 
fejlesztési munkálatai is, melyek a ter-
vezett ütemtervhez képest gyorsabban 

haladnak. Elkészültek a térköves járdák 
a Kanonok és a Sekrestyés utcákban, a 
Téglási András és a Kántor utcákban 
pedig megépült az útalap. A közműve-
sítés nélküli utcarészekben a gáz, a víz 
és a csatornázási munkálatok párhuza-
mosan haladtak az útépítéssel, jelenleg 
az áram bevezetése még zajlik. Az asz-
faltburkolat pedig a napokban készül el 
a Téglási és a Kántor utcákban.

Napelemmel működő, költségha-
tékony és modern szolárlámpákat te-
lepíttetett az Önkormányzat a gáton 
található kutyafuttatóra, így a kutyaba-
rátok már az egyre korábbi sötétedés 
idején is sétáltathatják kedvenceiket. 
Településünkön már hagyománya van e 
környezetbarát megoldásnak, emellett a 
gát ártéri elhelyezkedése miatt itt csak 
ez a kialakítás volt lehetséges.

A város nagy erőkkel tartatja karban 
az itt lévő zöldfelületet is, hogy a ku-
tyások rendezett körülmények között 
mozgathassák az ebeket. A város külön 
a gát kaszálására tart fenn nagy méretű 
traktoros fűnyírógépet, mellyel rendsze-
resen vágják itt a füvet. Jelenleg a ku-
tyafuttatónál található ürüléktartó, de 
ezek száma is bővülni fog. Hamarosan 
minden állatorvosi rendelő közelébe 
kikerülnek a gyűjtőedények. A Táncsics 
utcában lévő már egy éve használható.

KÖZMEGHALLGATÁS

Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete

2017. december 12-én, kedden 
18.00 órakor tartja szokásos évi 

KÖZMEGHALLGATÁSÁT

a Kós Károly Művelődési Házban. 

Kérjük Budakalász lakóit és a helyben ér-
dekelt szervezetek képviselőit, hogy az 
irányadó szabályoknak megfele lő en kizá-
rólag közügyekben tegyenek fel kér déseket 
és azokat 2017. december 8-ig előzete-
sen írásban szíveskedjenek megküldeni a 
kozmeghallgatas@budakalasz.hu e-mail 
címre.
A közmeghallgatásra az Önkormányzat min-
den érdeklődőt tisztelettel vár!

Ismét pályázatot nyújtott be óvoda-
építésre az Önkormányzat. Mint isme-
retes, a Vasút sori óvoda újjáépítésére 
2016. májusában a Versenyképes Kö-
zép-Magyarország Operatív Programoz 
(VEKOP) adott be pályázatot az Önkor-
mányzat. A pályázat 100%-os intenzi-
tású, tehát nem kell önerőt biztosítania a 

városnak. A dokumentációk, az építési- 
és költségtervek, megalapozó dokumen-
tumok elkészültek, és az építéshatósági 
engedélyezés is megtörtént tavaly. Pá-
lyázatunkat 2016 májusában befogadták, 
azonban azt a mai napig nem bírálták el. 

Nyílt viszont egy újabb pályázati lehe-
tőség – melyet a Magyar Államkincstár 
írt ki – ugyanezen célra, amely 15%-os 
önerőt követel meg. A Képviselő-testü-
let döntése szerint a fenti lehetőséget 
kihasználva újra pályázunk egy három-
csoportos óvoda építésére. 

A városvezetés folyamatosan fi gyeli 
a felhasználható pályázati és forrásle-
hetőségeket. Így, amennyiben a VEKOP 
pályázat nem jár eredménnyel, a másik 
pályázattal szeretne a város biztos forrá-
sokat teremteni az intézménybővítésre.

Újabb pályázat óvodaépítésre
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A kiskertekben károkat okozó, 
túlszaporodott vadállomány (vad-
disznó, róka, aranysakál) vissza-
szorítása érdekében a Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal – a Szentend-
rei Rendőrkapitányság engedélyével 
– az állatok szabályozott kilövésére 
adott megbízást. 

A vadkilövés továbbra is zajlik, 
kérjük kövessék fi gyelemmel a bu-
dakalasz.hu oldalon lévő pontos in-
formációkat az érintett területekre és 
időpontokra vonatkozóan.

Zöld Zóna

Vadkár elhárítás

Frissen festették a tóparti padokat az 
őszi karbantartási munkálatok jegyében. 
Sokan értékelik a település folyamatos 
szépülését.

Vannak azonban önjelölt „művészek”, 
akik nem restek még a festék száradását 
sem kivárni, hogy kézjegyükkel illessék a 
megújult felületeket.

A legutóbbi rongálások nyomait sike-
rült külön ráfordítással eltüntetni. A hét-
végén lefestett padokat hét elejére már 
összefi rkálták.

Kérjük, hogy aki hasonló tevékenysé-
get tapasztal, támogassa munkánkat, és 
tegyen bejelentést a városrendészeknél 
a +36 (70) 314 6104-es telefonszámon.

Friss felületkezelést kapott, majd le-
festette az Önkormányzat az Egészségház 
fából készült kerítését is az őszi karban-
tartási munkák keretében.

Festési, karbantartási munkálatok

Új kőládák kerültek a régi sérült, rossz 
állapotúak helyére, melyekben jobban 
érvényesülnek a színes növények. Váro-
sunk számos pontján láthatjuk a kétnyári 
virágokat pompázni, így ezek nemcsak 
most, hanem tavasszal is nyílni fognak. 
Az Önkormányzat megbízott karbantar-
tói folyamatosan gondozzák a zöldfelü-
leteket a rendezett környezet érdekében.

Új kőládák a város frekventált pontjain

Az utolsó zöldhulladék szállítási 
nap november 18. Kizárólag ezen a 
napon szállítja el a szolgáltató az ingat-
lanok elé kihelyezett kötegelt vagy zsákos 
zöldhulladékot korlátlan mennyiségben 
matrica nélkül. Csak a megfelelő időpont-
ban kihelyezett hulladékot szállítják el.

November 18-án korlátlan zöldhulladék szállítási nap lesz

Budakalász Város 
Önkormányzata

2017. november 25-én 
(szombaton)

8 és 12 óra közö  

Veszélyeshulladék-gyűjtési 
akciót szervez

Helyszín: 
Hulladékudvar (Budakalász, Klinger 

Henrik utca 1291/25 hrsz.) 
Az akció keretében a háztartások normál 

életviteléből származó veszélyes 
hulladékot térítésmentesen veszi át 

a Zöld Bicske Kft. 

Leadható: 
akkumulátor, szárazelem, 

elektronikai hulladék, étolaj, 
festékmaradékok, gyógyszer, 

növényvédőszer, fáradtolaj stb. 

Veszélyes hulladékot csak az akció ideje 
alatt és csak érvényes hulladékszállítási 

szerződéssel rendelkező budakalászi lako-
sok adhatnak le. Kérjük, szíveskedjenek 

lakcímkártyájukat és személyigazolványu-
kat magukkal hozni.

Kérjük, vigyázzanak 
Budakalász  sztaságára!

ÁLLÁSOK

– vezető könyvelő,
– kertész-karbantartó,
– védőnő 

Részletes információt a budakalasz.hu 
oldalon az állások menüpontban találhatnak.

Budakalász Város Önkormányzata és a Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal a következő pozíciókra várja 
pályázók jelentkezését:
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Budakalász Város Önkormányzata az 
elmúlt évek hagyományait folytatva a 
karácsonyi ünnepeket megelőzően idén 
is élelmiszer csomagot adományoz a vá-
rosban élő nyugdíjasoknak. A korábbi 
években megelégedéssel fogadott tartós 
élelmiszereket (cukor, olaj, rizs, liszt, 
szaloncukor, tészta, kávé) tartalmazó 
csomag november hónap folyamán ve-
hető át személyesen az alábbi helyen és 
időpontokban.

A csomagok átvételének helye:
Kós Károly Művelődési Ház (Budaka-

lász, Szentendrei út 9.), a tavalyi évhez 
hasonlóan a hátsó parkoló felőli bejára-
ton keresztül megközelíthető aulában. 
(Parkolási lehetőség a hátsó udvaron.)

Az átvétel időpontjai:
•  november 28. (kedd) 

08:00-15:00 óra között
•  november 29. (szerda) 

08:00-15:00 óra között
•  november 30. (csütörtök) 

08:00 -15:00 óra között 

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy a 
csomagok átvétele kizárólag a megadott 
időpontokban lehetséges, a kijelölt na-
pokat követően utólagos átvételre nincs 
lehetőség.

Az ajándékcsomagra jogosult-
ságot a személyi igazolvány, a 
budakalászi állandó lakcímet tar-
talmazó lakcímkártya és a nyugel-

látásról szóló igazolás együttesen 
igazolja. Kérjük tehát, hogy ezeket az 
okmányokat mindenképpen hozzák 
magukkal, mert a csomagok átvétele 
csak ezek megléte esetén lehetsé-
ges. 

Kérjük továbbá a 2017 októbere óta 
nyugdíjazott lakosokat, hogy jelent-
kezzenek a Polgármesteri Hivatalban 
nyugdíjas státuszuk igazolása érdekében 
(nyugdíjas törzsszám igazoló lap bemu-
tatásával).

Kérjük, hogy akik egészségi állapotuk 
miatt nem tudják az ajándékcsomagot a 
Művelődési Házban átvenni, hívják a 
lenti telefonszámot, hogy a kiszállításá-
ról gondoskodhassunk!

Az ajándékcsomag átvételével kap-
csolatosan felmerülő további kérdés 
esetén a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán lehet érdeklődni a + 36 (26) 
340-266-os telefonszámon.

Először rendeztek „veterán” táncta-
lálkozót a szerbiai Smederevska Palanka 
városban. Veterán tánctalálkozókat 
35 évnél idősebb tagokból álló csopor-
tok számára szerveznek. A találkozó 
szervezője, Gordana Isaković Luković 
elmondta, hogy a helyi Abrašević Kul-
turális Egyesületet még 1905-ben alapí-
tották. A tagok havonta egyszer vesznek 

részt egy-egy veterán fesztiválon Szer-
biában vagy külföldön, most pedig első 
ízben ők maguk szerveztek ilyen rendez-
vényt. A fesztiválon 15 kulturális egyesü-
let és 3 küldöttség vett részt. A magyar 
csoport jelentkezésén nagyon megle-
pődtek, mert nem tudtak arról, hogy 
Magyarországon létezik szerb táncokat 
előadó táncegyüttes. A Rozmaring sok-
színű repertoárja az anyaországi együt-
tesek előadási között megállta a helyét és 
igazi sikert aratott. Vaizer Enikő, a Roz-
maring Táncegyüttes vezetője elmondta, 
hogy itthon és külföldön is sokfelé jár-
tak már fellépni, a legjobban viszont azt 
szeretik, ha Szerbiába mehetnek, ahol a 
folklórt első kézből láthatják. Már évek 
óta fi gyelik szerb földön népszerű „vete-
rán” táncegyüttesek találkozóit és mikor 

meglátták az Abrašević Egyesület felhí-
vását, úgy érezték, megérett az idő, hogy 
kipróbálják magukat. 

A fesztiválon a városi felvonulás 
után a színházterem csordultig meg-
telt, mindenki látni akarta az együttes 
produkcióját. A fellépés óriási sikert 
aratott, egész este fogadták az elismerő 
szavakat. A Rozmaring Táncegyüttes 
ezúton is köszöni a KUD Abraševićnek 
Együttesnek a nagyszerű szervezést és 
vendégszeretetet!

Élelmiszer ajándékcsomag városunk nyugdíjasainak

Óriási sikert arato   a Rozmaring táncegyü  es 
a szerbiai veterán tánctalálkozón

Önkormányza   hírek

www.budakalasz.huaz idősekért! facebook.com/budakalaszvaros
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Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyil-
vánította október elsejét az idősek világ-
napjává. Budakalászon 4 éve szerveznek 
ünnepséget a 60 év feletti korosztály tisz-
teletére. Egy gondoskodó városban fontos, 
hogy az idősekre odafi gyeljenek és megfe-

lelő törődést kapjanak azok az emberek, 
akik hosszú éveket dolgoztak végig. Buda-

kalászon a 60 év felettiek is megbecsült és 
aktív tagjai közösségünknek. Az október 
3-án szervezett ünnepséget az idén is nagy 

érdeklődés kísérte. A rendezvényre több, 
mint 220 vendég érkezett a Művelődési 
Házba. Az Önkormányzat támogatásával 

megvalósuló eseményen Rogán László 
polgármester köszöntőjét követően gaz-
dag műsort tekinthettek meg a résztvevők. 

Fellépett az Idősek Klubjának kórusa, a 
Zeneiskola cselló tanszaka, az Operett 
Voices, a Rajkó zenekar, Mészáros Adél 
és Ondrik János valamint a Zseton Duó. 
A rendezvény szervezésében a Művelő-
dési Ház dolgozói mellett részt vettek az 
ünnepelteket tömörítő szervezetek is, így 
az Egészségklub, a Viola Egyesület és az 
Idősek Klubja.

Isten éltesse a budakalászi 60 év fele   eket!

A Hangművelő Szalonzenekar szeretettel MEGHÍVJA Önt és családját
Téli mesékavagy karácsonyvárás gyermeki lélekkelcímű adventi koncertjére a budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása templomba, 2017. december 3-án vasárnap 17 órára.
Műsoron: furulyaátiratok P urcell, Vivaldi, Corelli, Bach, Mozart, 
Schubert, Csajkovszkij, Bartók műveiből. A belépés díjtalan! A koncert után 18 órakor szentmise kezdődik.

Közélet
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Szép otthonunk, Budakalász
Ófalusi sétánkon magunkba szívhatjuk 
az ősz hangulatát. Néhány száz méterre 
a városközponttól békés tájra lelhetünk. 
A festői Iskola utca, Pataksor, Magyar 
utca feltétlenül megér egy kitérőt. Bé-
késen napozó macskákkal, kapirgáló 

csirkékkel találkozhatunk, madárcsi-
csergést, patakcsobogást hallgathatunk. 
Idős nénik beszélgetnek a ház előtt ülve, 
és az itteniek ma is előre köszönnek, 
mint ahogyan azt falun szokás.

Az őszi tópart is sok szépséget tartogat. 
A fák az ősz gazdag színeit öltik ma-
gukra. Talán azért mindez a színpom-
pa, hogy a beköszönő kopár és szürke 
tél előtt még magunkba szívhassuk a 
természet mérhetetlen gazdagságát és 
szépséget. Az élet a tóparton is békés. 
Sétáló családok, kocogó barátok, vára-
kozó horgászok és úszkáló kacsák. Töl-
tődjünk fel, és örüljünk mindennek a 
szépségnek!

...tóparton
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Vendégünk: Kelemen László atya

 Miért választotta a papi hiva-
tást? Mikor érezte, hogy Istent 
papként kell szolgálnia?  

Egyfelől mondhatom, hogy amióta 
arra a kérdésre, hogy mi leszek, ha nagy 
leszek, mindig azt feleltem, hogy pap 
szeretnék lenni. Kiskoromban mi fogott 
meg ennyire, nem igazán tudom. Gim-
nazistaként az motivált különöskép-
pen, hogy szerencsésnek mondhattam 
magam, hogy remek közösségeknek 
lehettem tagja, melyektől nagyon sokat 
kaptam. Arra kerestem a válaszomat, 
mivel köszönhetem meg ezt legjobban. 
Egyre több mindent vállaltam, min-
denbe belefogtam, amibe csak lehetett, 
de mindig azt éreztem, hogy ez kevés. 
A közösségeket Krisztus szeretete tartja 
egyben, nekem erről kell tanúságot ten-
nem.  

 Hogyan fogadta a családja a 
választását? 

Szüleim nem igazán lepődtek meg 
a jelentkezésemen, nekik a meglepetés 
inkább idősebbik bátyám döntése volt, 
hogy ő is papnak jelentkezett a főiskola 
elvégzése után. Hálás vagyok, hogy 
olyan családba születtem, ahol szüleim 
segítettek, támogattak ezen az úton.

   
 Mi volt a legemlékezetesebb 

pillanat, emlék eddigi hivatása 
során?

„Mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma”, imádkozzuk az Úr imádsá-
gában és sokszor rácsodálkozom, hogy 
mennyivel többet kapok, mint amit 
kérek. Számtalan sok szép emlékem 
van. Papszentelésem napja mindig szép 
évforduló nekem, melyet évfolyamom-
mal közösen ünneplünk meg. Eddig két 

plébánián kellett búcsúzkodnom, ahol 
nagyon ötletes, vicces, de bensőséges bú-
csúzásom volt.
 

 Hogyan érezte magát korábbi 
szolgálati helyein? 

Szentendre után két évet töltöttem 
a Városmajori Plébánián. Mindkét he-
lyen jól éreztem magam. Kápláni éveim 
alatt fi atalokkal működtem együtt, jó pár 
programot álmodtunk és valósítottunk 
meg közösen. A legnagyobb a tavaly nyá-
ron Krakkóban megrendezett Ifjúsági 
Világtalálkozó volt, amire egy évet ké-
szültünk. Két busszal mentünk, és jó volt 
kétmillió fi atallal közösen ünnepelni.

 Milyen érzésekkel érkezett Bu-
dakalászra?

Meglepetés volt számomra a nyár 
elején az áthelyezés ténye és helye is egy-
aránt. Budakalászról először egy kirán-
dulási élményem jutott eszembe, akkor 
láttam, milyen rendezett és szép a város. 
Utána még két dolog jutott eszembe: 
minden évben volt hittanosaim között 
budakalászi származású gyerek, illetve 
a kalászi templomban eskettem először 
papként. Ezekből bátorítást tudtam me-
ríteni a dobozolás fáradalmaihoz, a bú-
csúzás nehézségeihez. 

 Mit tart a budakalászi közös-
ségben értéknek, és mi az, amin 
úgy érzi, változtatni kellene? 
Elöljáróink lelkünkre kötötték annak 
idején, mikor egy új közösségbe kerü-
lünk, egy éven belül ne nagyon változ-
tassunk semmin, hanem ismerjük meg 
azt minden értékével, szokásával, ha-
gyományával és problémáival együtt. 
Próbálom ezt a tanácsot megfogadni.

Feltűnt számomra a templomok iránti 
szeretet a közösség részéről, legyen az 
rend, tisztaság, díszítés, ünnep előkészí-
tése vagy megtartása. Úgy érzem, hogy 
a templomra sokan mint egyik ottho-
nukra tekintenek.

Szintén nagy értéknek tartom, hogy 
minden korosztály megtalálható a so-
rokban. Jó látni a sok vidám gyermeket, 
a közösségben gondolkodó fi atalokat, 
a boldog családokat, melyeket támogat 
hátulról az idősek tapasztalata, tudása 
és nem utolsó sorban imádsága.  

 Milyen benyomásai vannak a 
városról, hogy tetszik Budaka-
lász?

Könnyű megszeretni a várost, mivel a 
plébánia a város legszebb kereszteződé-
sében található az Omszk-tó közelében.  

 Mit tart hivatásában a legfonto-
sabb célnak?  

Az elmúlt években a hitoktatás időm 
jelentős részét kitöltötte. Fontos a kö-
zösség, mely megtart, ahol feltöltőd-
hetünk hétről-hétre. Viszont fontos 
emellett a tudás is. A hitoktatás döb-
bentett rá arra, hogy mennyi kérdés van 
bennünk, melyekre a választ keressük, 
kutatjuk. Ha ezekre magunktól nem 
találjuk meg a választ, akkor a hitbéli 
fejlődésben megakadunk. Jó volt látni a 
diákokon, hogy egy-egy mondatnak, fel-
ismerésnek – melyekhez hozzá tudtam 
segíteni őket – mennyire tudtak örülni. 
A szeretet alkotóeleme az ismeret. Sze-
retném, hogy közösségeinkben a tudás 
gazdagítása utáni vágy is meglegyen, 
hogy ezáltal Istent egyre jobban megis-
merjük és szeressük. 

„A szeretet alkotóeleme 
az ismeret”

Augusztustól új plébánosa van Budakalásznak. Kelemen 
László atya Szentendrén és Budapesten teljesíte   korábban 
szolgálatot. Friss tapasztalatai alapján Budakalászon nagyon 
értékesnek tartja, hogy a katolikus közösségben minden 
korosztály jelen van, valamint azt, hogy az emberek a temp-
lomra, mint o  honukra tekintenek. Ismerjék meg Laci atyát 
közelebbről. 
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Kék hírek

Kialvatlanság okozo   balesetet

A József Attila utcán egy kisteherautó 
okozott balesetet. A jármű Budapest irá-
nyából haladt a budakalászi körforga-
lom felé. A jármű vezetője elbóbiskolt 
vezetés közben, és áttért a szemközti 
sávba, ahol padkának ütközött. Ettől 
a sofőr felébredt, és a kormányt azon-
nal visszarántotta, hogy visszatérjen a 
menetirány szerinti jobb sávba. Ezzel 
egyidőben viszont a szemből szabályo-
san haladó személyautó vezetője is balra 
rántotta a kormányt, hogy elkerülje az 
ütközést. Mivel a két mozdulat pont egy-
szerre történt, így összeütköztek, és be-
lecsapódtak az egyik ház kerítésébe, ahol 
az egyik frissen ültetett fát is kitörték.

A szerencsének köszönhető, hogy 
gyalogos nem haladt a járdán. 

Fontos, hogy mindenki csak akkor 
üljön autóba, ha vezetésre alkalmas ál-
lapotban van! Fáradtan, kialvatlanul 
semmiképpen ne vezessen, mert ezzel 
mások testi épségét is veszélybe sodor-
hatja!

Támadó kutyák

Több alkalommal volt szükség ren-
dőri intézkedésre támadó kutyákkal 
kapcsolatban. Egy alkalommal a Berdó 
területén elszabadult ebek végeztek 
pusztítást, egy ház udvarára beszaba-
dulva négy bárányt téptek szét. A ke-
rítést megrongálták, így juthattak be a 
nagytestű kutyák a területre. Az eljáró 
rendőr megerősítette, hogy kutyák ag-
resszíven viselkedtek, és a kerítés álla-
potából következően fennáll a veszély, 

hogy embert is megtámadnak. Az ille-
tékes hatóság az ebek tartását sürgősen 
kivizsgálja, és a tulajdonost kötelezi a 
helyes állattartásra.

A másik esetben szintén ezen a kör-
nyéken pusztítottak el elszabadult ku-
tyák három kecskét. 

Kérjük, hogy fi gyeljünk a felelős állat-
tartásra! (a kép illusztráció)

100 milliós tűzkár a pomázi 
ipartelepen

Riasztás érkezett október végén, hogy 
a pomázi ipartelepen egy nagy terület 
lángokban áll. Az ügyelet riasztotta a 
tűzoltókat, akik 6 perc alatt értek a hely-
színre. A telephely zárt kapuja mögött 
egy autóbusz, két személygépkocsi, egy 
szállító tréleren további három autó 
égett teljes terjedelmében. A kárérték 
100 millió forint. A tűz keletkezésének 
felderítésére vizsgálat indult.

Rendésze   események 
októberben

Építésze   útmutató
Hogyan helyezzük el a napelemet 
és a klíma kültéri egységeit?

A kalászi házakat szemlélve gyakran 
észrevesszük a napelemek, napkollek-
torok egyre gyakoribb megjelenését, 
ezek közül is a legtöbbször az utólag, a 
tetőre rögzítőelemekkel felszerelt nap-
kollektorral, szolár vagy fotovoltaikus 
berendezésekkel találkozunk. Az eddig 
megszokott esztétikus településkép meg-
őrzése és védelme érdekében ezeket az 
utcafronttól a lehető legtávolabb, lehe-
tőleg a hátsókert felé eső tetőfelületen 
kell elhelyezni. Különösen az Ófalu terü-
letén fontos ennek az elvnek a követése. 
Amennyiben lehetséges, tanácsos ezeket 
az elemeket a telek hátsó részén lévő 
melléképületen elhelyezni. Így a főépület 
tömegét szabadon hagyva az utcaképet 
nem befolyásolja.

Ezeket az elemeket a tetőre való te-
lepítéskor célszerű egy tömbben, egy 
vonalban tartani. A lépcsőzés és az ug-
ráló vonalvezetés nem szerencsés, mert 

megbontja a tető egységes, nyugodt lát-
ványát, és rendetlen hatást kelt. Elhelye-
zésük magastetőn kizárólag a tetősíkban 
maradva lehetséges. Védett utcakép vagy 
homlokzat esetén, vagy ha a déli tájo-
lás irányába telepítés nem megoldha-
tó, meggondolandó a kertben, támfalra 
vagy a kerítésre elhelyezés lehetősége 
is. Lapostetőn az attikafal takarásában 
helyezzük el az elemeket. A napelemek, 
napkollektorok telepítésekor érdemes 
szem előtt tartani, hogy nem mindig a 
legkézenfekvőbb megoldás a legjobb, a 
praktikum és az esztétikum közös neve-
zőre hozása mindenképpen vezérlő elv 
legyen. A minden szempontot kielégítő 
megoldás megtalálásában természetesen 
az elemeket tervező szakemberek segít-
ségére is szükség van.

Akárcsak külföldi szomszédainknál, 
idővel hazánkban is elterjedhet a telepü-
lés melletti napelem parkok létesítése.

Ezek mentesítik a városok épületeit az 
elemek elhelyezésének problémájától. 

A homlokzati megjelenést meghatá-
rozó klímaberendezések felszerelésének 
helye is figyelmet érdemel. Fontos, hogy 
a berendezés kültéri egységeit ne a fő-
homlokzaton, hanem az épület egy ke-
vésbé hangsúlyos, takart, védett részén 
helyezzük el. Leggyakoribb nehézség az 
elhelyezés szempontjából a beltéri egy-
ség megfelelő közelségének megtartása. 
Ezt áthidalandó, érdemes olyan együtt-
működő szakember segítségét kérni, aki 
például másfajta szivattyút ajánlva máris 
megoldja a problémás homlokzati elhe-
lyezés kérdését.

A hasznosság elve és a kulturált meg-
jelenés együttes alkalmazása teszi lehe-
tővé a jól élhető, modern igényeket ki-
elégítő, emellett esztétikus, a saját képét 
megőrző település kialakulását és meg-
tartását.
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket, amíg lehet

Kapuvári  Raj-
mund né – született 
Scholl Anna – Iskola 
ut cai házában járunk, 
aki immár nyolcvan-
ötödik évét tapossa, így 
joggal emlegethetjük 
őt a helyi sokat tapasz-
talt bölcs idősek közt. 

Dédszülei Duna-
bogdányból költöztek 
Budakalászra. A déd-
mama a Turra-Ház-
ban nyitott üzletet, a 

dédpapa bakterként dolgozott. Maga 
1932-ben született a szomszédos ház-
ban, majd a Magyar utcában vásárol-
tak egy romos házat, amelyet sikerült 
rendbe hozniuk. 

Édesapja sváb, így gyermekkorában 
már a kezdetektől szívhatta magába ezt 
a kultúrát és nyelvet. A szülők tizenkét 
órákat dolgoztak, így Anna néni sok időt 
töltött a nagyszülőkkel, öt éves koráig 
csak svábul beszélt. Anyai ágon a neves 
Trendl családdal is rokonságban állnak, 
velük máig tartják a kapcsolatot. 

A család átélte a háborút és a bombá-
zásokat. Édesapját 1942-ben elvitték ka-
tonának és a Don-kanyarban zajló orosz 
hadműveletek során nyoma veszett. A 
fővárosban az Arany János utcai Vörös-
kereszt Központban rendszeresen ki-
függesztették az elesett, orosz fogságba 
került katonák neveit. Folyamatosan 
bújták ezeket a listákat, kutattak az apa 
után, de nem jártak sikerrel. Anna néni 
akkoriban gyakran álmodta azt, hogy 
látja az édesapját hazafelé tartani, ám 
egyszer csak leroskad és nem tud to-
vább menni. Ilyenkor csatakosan ébredt 
és napokig sírt. Harminc évi várakozás 

után lemondtak a csodáról és ekkor 
nyilvánították csak halottnak. 

Anna néni családja népes rokonság-
gal bírt és mind együtt éltek kolóniában. 
Máig kísértő iszonyú tragédiaként élték 
meg az 1946. évi kitelepítést. Film szerű 
máig, ahogy a faluban a kisbíró janu-
árban kidobolja a hírt és egy hónap 
múlva már elhangzanak a listáról az 
érintett családok nevei. Az is kitörölhe-
tetlen emlékkép, ahogy a Scholl család 
nagy részét marhavagonokban viszik el. 
Egyetlen nap állt rendelkezésre limitált 
mértékű holmijukat összepakolni, így 
sokan az értékeik nagy részét, szemé-
lyes tárgyaikat is hátrahagyva voltak 
kénytelenek távozni a könyörtelen poli-
tikai döntés értelmében. A keresztanya 
mielőtt elvitték, elkeseredésében búcsú-
zóul még azt mondta, hogy legszíveseb-
ben felgyújtaná a hátrahagyott házat! 
Anna néni hetven év után is elérzéke-
nyül, ha arra gondol, hogy elköszönni 
sem volt módja nagymamájától, szere-
tett rokonaitól. Sosem látta őket többé! 
Azt sem lehetett tudni, hová kerültek. 
Immár nyolcvan évesen jutott ki végül 
Németországba, ám ekkorra az ottaniak 
közül már sokan meghaltak. Anna né-
ninek nagy bánata, hogy a Scholl név is 
kihal. A kitelepítettek helyére vidéki és 
helyi szegény családok kerültek, igény-
lés alapján.

Anna néninek 1931-ben született 
egy testvére. Sajnos pár napot élt csak, 
és bár akkoriban ez nem volt ritkaság, 
a tragédia mégis sokáig tabu téma volt 
a családban. Édesapja elvesztésével 
lezárult rövid gyermekkora, ekkortól 
nagyon nehezen, szűkösen éltek. Édes-
anyja varrt és bedolgozott a Lenfonó-
gyárba is. Anna kislányként hordta a 
kész ingeket a Táncsics Mihály utcába 

(régi Kert u.) és az elkészült kesztyűket a 
gyárba. Erősen kötődött a szomszédban 
élő unokatestvéreihez. Közülük legjob-
ban a nála néhány évvel idősebb Rózát 
szerette, aki gyakran elvitte magával a 
hegyre virágot, szedni, labdázni, ugróis-
kolázni. 

Fiatal lány volt, amikor a Lenfonó 
Kultúrház egy estjén megismerte ké-
sőbbi férjét és egymásba szerettek. Raj-
mund a Gázműveknél dolgozott, mint 
műszerész.1955-ben keltek egybe majd 
született három szép gyermekük: János, 
Zsuzsa és Anna. Anna néni szövőnőként 
kezdte pályáját a Klinger gyárban, majd 
később technikusi képzésen vett részt. Ő 
végezte a textil készáruk bevizsgálását. 
Főnökére, Jurinka Istvánra jó szívvel 
emlékszik. Az 1956-os forradalom ide-
jén sztrájkot szerveztek a gyárban és őt 
bízták meg az üzem teljes igazgatásával. 
Emiatt utóbb négy évre elítélték. 

Anna néni kisgyermekei mellett is 
próbált dolgozni, ám nehezítette hely-
zetét gyakori betegeskedése. Penicillint 
kapott több ízben, de a hatvanas évek-
ben még nem ismerték fel, hogy aller-
giás rá. 

Később édesanyja ágynak esett, őt ti-
zenhárom évig ápolta odaadóan ottho-
nában. Hatalmas és feldolgozhatatlan 
csapás volt Anna életében, hogy szere-
tett fi a idő előtt, negyvenöt éves korában 
súlyos betegség következtében meghalt. 
Emlékét máig ápolják. Férjét, élete tár-
sát és támaszát, két évvel ezelőtt temette 
el. Veszteségekkel teli élete mostani sza-
kaszában két lányával, unokáival, vejé-
vel él a régi házban.

Legközelebb Rezes Félixné, Ilonka 
néni történetével jelentkezünk.

Amikor időseket hallgatunk és befogadjuk tudásukat, azzal gene-
rációkon á  velően adhatjuk tovább értékeiket, összegyűjtö   és 
megélt éle  apasztalataikat. Az a letűnt világ számunkra már csak 
így érhető el, és tartható fenn a jövő számára.

Scholl Anna: 
apámat harminc évig vártuk 
haza a Don-kanyarból hiába
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Több éves hagyomány már, hogy a 
nagycsoportos óvodásoknak ősszel Me-
zei Futóversenyt szervez a városvezetés. 
A résztevők évről-évre változnak ugyan, 
de a lelkesedés mindig ugyanolyan nagy. 
A gyerekek közös bemelegítést követően 
álltak rajthoz és a fürge lábacskák alig 
5-10 perc alatt teljesítették a mintegy 
500 méteres távot. A futást követően az 

óvónénik kiosztották a 200 gyereknek a 
jól megérdemelt üdítőt és sütit. A dobo-
gósok nyakába érem is került és az első 
15 befutó pólót kapott a fiúknál és a lá-
nyoknál egyaránt. 

A nagy sikerre tekintettel jövőre két 
alkalommal, tavasszal és ősszel is meg-
szervezik a rendezvényt a gyerekeknek.

Lányok
I. Polgár Dorina
II. Vass Bora
III: Schieszl Janka

Fiúk
I. Ónody Nimród
II. Kamp Dávid
III. Lenti Levente

Jövőre két alkalommal – tavasszal és ősszel – 
is lesz ovis mezei futóverseny!

Közélet

Helyezettek
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Örülj Kalász,
elkerülnek!
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Budakalász fellélegezhet!
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Értékvédelem

Mesélő véde   épületek
Mesélő véde   épületek 9. – Budai út 123.

Mesélő véde   épületek 10. – Klisovác u 1.

Ez az az öreg ház, melyre minden bu-
dakalászi azonnal emlékszik bájos rész-
letei alapján. Orlovits József nyugdíjas 
lakatosmester és felesége, Tóth Katalin 
nyugalmazott dajka, mai vendéglátóink 
büszkén vezetnek minket körbe százéves 
múltra tekintő otthonukban. Jokli bácsi 
sváb nagyszülei építették 1906 környé-
kén, bár egyes házrészek a felmenők el-
mondása alapján 250 évesek. 1935-ben 
férjhez ment Jokli bácsi édesanyja, majd 
1942-ben özvegyen maradt a kisfiával egy 
szerencsétlen baleset következtében. Ezt 
követően 1945-ben oroszok éltek itt, majd 
visszaköltözhettek Orlovitsék. Több nehéz 
sorsú családot is maguk mellé fogadtak az 

alsó lakrészekbe. Így élt itt 50 éven át egy 
fűtő gyári munkás is, akit családtagként 
kezeltek, annak ellenére, hogy egyszer vé-
letlenül majdnem felgyújtotta az egész há-
zat. Az édesanya, Weiszhár Erzsébet ma-
gára utaltan éldegélt kisfiával és próbáltak 
megélni abból a kis földjükből, amely a 
Dolina alatt, illetve a házuk mögött hú-
zódott. Gyümölcsöt, kukoricát, lucernát 
termeltek, az édesanya kannában hordta 
fel a vizet az erdős részen át a hegyoldalba. 
Disznót, tehenet, lovat és csirkét tartottak, 
így próbáltak boldogulni. Erzsébet nővé-
réé volt a Magyar utcával szemben lévő 
kocsma, melyet 1950-ben államosítottak. 
A ház udvarában rendszeresen megfor-
dult a helyi ismert fuvarozó, Sicár Miki, 
aki a tűzifát hordta a családnak. Szekérrel 
befordult az udvaron, közben a lovak cse-
megéztek egyet a körtefáról, majd mentek 
tovább a következő szállítási helyszínre. A 
ház végében a hegyoldalt támfal védi.

A Budai út akkor még kockakő burkola-
tú volt, lovaskocsi forgalom vonult át rajta. 
Akácos övezte az út két oldalát és jellemző 
volt egy-egy kisodródás következtében, 

hogy a fák közül kivittek egyet-egyet a 
szekerek. Kollár Marci néhai csordás min-
den nap azonos időben hajtotta ki erre a 
teheneket és kecskéket a Kőbányai út felé. 
Délután szintén megszokott időben jöttek 
hazafelé. Az állatok, amikor megérkez-
tek otthonuk elé, illedelmesen leváltak 
a csordától, beálltak a ház elé és várták 
a bebocsátást, mivel már hazataláltak. 
Jokli bácsiban szép emlékként él, amikor 
a szomszéd gyerekekkel szánkóztak a kö-
zeli téglagyárnál és a Kálvária domb olda-
lában. A házaspár jelenleg a lányukkal él 
a házban, és sugárzik róluk a házastársi 
szeretet. Gyakran csöngetnek be hozzájuk 
járókelők lefotózni a házat. Legutóbb egy 
biciklis a tornác tartóoszlopainak motívu-
mait rajzolta le kockás papírra.

A helyi védett épületek katalógusában 
szereplő adatok szerint építészeti érték-
kel rendelkezik mindkét épületszárny, a 
tornác, az utcai és udvari homlokzatok, 
ablakok, ajtók, a tornác faragott oszlopai, 
lábazat, kerítés és a kőoszlop.

Az ódon patakparti villában járunk, 
ahol Kun Katalin és férje, valamint Son-
nevend Istvánné mesélik el nekünk há-
zuk és családjuk történetét. A régi épület 
az 1800-as évek végén épült. Később egy 
zsidó üveggyáros vette meg, aki Ameri-
kába menekült, így barátnőjére, Dolinay 
Piroskára hagyta a házat. Piri néni Frid-
rik Jenő alezredessel kötött házasságot 
1933-ban. Akkoriban az egész környéken 
ez volt az egyetlen ház. Az utcán végig és 
a domboldalban szintén üvegházak álltak, 
mivel kertészet működött itt. Véges-végig 
illatoztak erre a ciklámenek, kis tó is díszí-
tette a területet.

Kun György, Katalin édesapja is itt élt 
családjával, aki az ezredes főkertésze volt. 

1938-ban nálunk rendezték az Eukariszti-
kus Kongresszust és erre az eseményre az 
itteni kertészetből szállították a csodálatos 
virágkompozíciókat. Az államosítás idején 
a kertészetet megkapta a Gyógynövényku-
tató Intézet és a ház is állami kézbe került. 
A család itt maradhatott, de másokat is 
helyeztek melléjük. Az alezredes a kazinc-
barcikai vegyi gyár építésénél észrevett 
egy tervezési hibát, így megkapta a Munka 
Érdemrend aranyfokozatát és a ház egy ré-
szét, majd az egészet visszakaphatta. 

A lakók emlékeznek még azokra az 
időkre, amikor a mostani Egészségházig 
volt közvilágítás és onnantól zseblámpával 
jártak haza. Ott székelt a „Zöld Kereszt” 
védőnői szervezet is abban az időben. Ér-
dekesség, hogy mivel a településen akkor 
még nem volt bevezetve a víz, a védőnők 
biztosítottak heti egyszeri fürdési lehető-
séget a falusiak számára. Fel lehetett irat-
kozni meghatározott időpontokra egy kis 
füzetbe. 

A villaépület alatt óriási borospince hú-
zódik. Az alezredes és Kun György életét 
kockáztatva bújtatott itt a háború idején 
mintegy 300 budakalászi és környékbeli 
zsidót. Miután erre egy besúgás követ-

keztében fény derült, bezárták a két férfit 
a Fabro Házba egy éjszakára. A bújtatott 
zsidókat sikerült az utolsó pillanatban ki-
menekíteni, így mindannyian életben ma-
radtak. Az alezredes katonai múltjára való 
tekintettel amnesztiát kaptak. 

A ház főbejárata régen a patak felől he-
lyezkedett el, hídon át lehetett megközelí-
teni, az utca felől a gazdasági bejárat volt. 
A patakban akkoriban sokkal magasabb 
volt a vízszint, méretes halak úszkáltak 
benne.

A helyi védett épületek katalógusában 
szereplő adatok szerint építészeti érték-
kel rendelkezik az épület tömege és stí-
luselemei, a tornác, annak oszlopai, az 
ablakdíszek, a tetőszellőzők, valamint a 
homlokzat. A védett épületek megőrzésé-
re az Önkormányzat is nagy gondot fordít. 
Ennek érdekében írja ki minden évben a 
védett épületek felújítására vonatkozó ér-
tékvédelmi pályázatot. 
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NOVEMBERI PROGRAMOK

IRODALOM

November 22. szerda 19.00
Budakalászi Irodalmi Estek
Csender Levente Örök utca c. új 
novelláskötetének bemutatója

ISMERETTERJESZTÉS

November 19. vasárnap 12.00
Szent Korona Délutánok

November 23. csütörtök 18.00
Lélekbúvár sorozat:  
Generációk online, párkapcsolattól  
gyereknevelésig... 

November 24. péntek 17.00

November 29. szerda 19.00
Magyar Vándor

ZENE, ÉNEK, KONCERT

November 18. szombat 20.00
Rockház

KIÁLLÍTÁS

November 3-30.
Kiállítás a reformáció 500. évfordulója 
alkalmából
Megnyitó: november 3. péntek  
18.00 órakor

November 3-30.

Egyesület 15 éves jubileuma  
alkalmából
Megnyitó: november 3. péntek  
18.30 órakor

TÁNC, MOZGÁS

November 11. szombat 17.00-20.00
Nosztalgia Táncest – bordalos est az 

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

November 24. péntek 19.30
Katalin Bál 

November 25. szombat 21.00-04.00 
Nosztalgia Retro Party: Dirty Dancing

EGYÉB

November 10. péntek 17.00-22.00 
Márton napi jótékonysági vigadalom
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December 5. kedd 16.00
Mikulás ünnepség

December 9. szombat 19.30
Két dudás mosolya – egy színpadon

December 31. vasárnap 20.00
Szilveszteri buli

2017 
Család éve

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR  
PROGRAMOK

November 23. csütörtök 16.00 
Papírszínház

November 11. szombat 8.00-12.00
Baba-mama börze

November 14. kedd 19.00
KÓS Pódium

November 30. csütörtök 14.00-18.00
-

lászi Egészségklub szervezésében

December 2-23.
Adventi hétvégék

 Nyitva tartás:
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Közélet

15. Kalászi Kortárs Tánctalálkozó

A Kalászi Kortárs Tánctalálkozót Ju-
hász Zsolt és a Duna Táncműhely hívta 
életre 15 évvel ezelőtt. A jubileumi műsor 
minden eddiginél gazdagabbb volt.

Az Álom, álom, kitalálom című me-
seprodukciót Budakalász kisiskolásai te-
kinthették meg, ők az előadást követően 
drámapedagógiai foglalkozáson vehettek 
részt.

A gálaműsorban néptánc- és kortárs 
tánc előadók, amatőr és profi művészek 

léptek fel, köztük két budakalászi amatőr 
tánctársulat: a Lenvirág Táncegyüttes és 
az InSpiral Tánctársulat (Cassandra TSE).

A Test-Vér ifj. Zsuráfszky Zoltán és Tó-
kos Attila darabja, néptánc ihlette kortárs 
produkció, amely Káin és Ábel történetét 
dolgozza fel. 

A fesztivált gasztronómiai, irodalmi 
és zenés programok is színesítették, mint 
a Szűcsinger duó vagy Frenk akusztikus 
koncertje.
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1956 hőseire emlékeztünk október 23-án

Aradi Vértanúk napja Budakalászon

Közélet

Sokan gyűltünk össze október 
23-án az ’56-os hősök emléknapján 
Budakalászon, a Művelődési Ház ün-
nepi műsorán. 

Ez alkalommal zenés műsor-

ral, az ünnephez kapcsolódó nép-
szerű dalokkal emlékeztek meg az 
1956-os eseményekről a résztvevők. 
A zenészek akkordokba, dallamokba 
és verslábakba foglalták mindazt, 
ami mindannyiunk számára megőr-
zendő szomorú emlék. 

Megemlékeztek a forradalmi ese-
mények során Budakalászon hősi 
halált halt 22 éves nemzetőrről, Tég-
lási Andrásról is, akiről idén utcát is 
elnevezett az Önkormányzat.

Fellépett az immár rendszeres 
vendégként meghívott Pannónikum 
Zenekar és a Chrome Zenekar. A mű-
vészek közt köszönthettük továbbá: 

Pomázi Zoltánt (Bojtorján), Gidó-
falvy Attilát (Karthago), Mr. Basaryt, 
Molnár Pétert, Juhász „Kicsi” Atti-
lát, Dudás Ivettet, Ungvári Álmost 
(próza). 

Az ünnepi műsor után korabeli 
teherautó felvezetésével indult a fák-
lyás menet a József Attila és a Tanító 
utcán keresztül az Omszk parkba, a 
koszorúzás helyszínére. A kopjafánál 
a résztvevők tiszteletük jeléül elhe-
lyezték a megemlékezés virágait.

Az 1849. október 6-án orosz se-
gítséggel levert szabadságharcot 
követő császári megtorlás során 
Pesten kivégezték gr. Batthyány 
Lajost a magyar kormány minisz-
terelnökét. Ugyanezen a napon a 
szabadságharc 12 tábornoka, Aulich 
Lajos, Damjanich János, Dessewff y 
Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, 
Lahner György, Leiningen-West-
erburg Károly, Nagysándor József, 

Poeltenberg Ernő, Schweidel József, 
Török Ignác és Vécsey Károly és egy 
főtisztje Lázár Vilmos ezredes szen-
vedett vértanúhalált Aradon. A véres 
megtorlásnak összesen 157 hazafi 
esett áldozatul, és számosan kény-
szerültek hosszú évekre belső vagy 
külső emigrációba. Az Aradi Vérta-
núk kivégzésének napját 2001-ben 
Nemzeti gyásznappá nyilvánították. 

Október 6-án közösen tiszteleg-

tek városunkban is a megemlékezők 
a hősök előtt a Damjanich és Iskola 
utca találkozásánál található emlék-
helynél, ahol műsorral készültek a 
Kós Károly Művelődési Ház munka-
társai. Az emlékműsoron koszorúz-
tak az Önkormányzat, a Kalász Suli, 
valamint különböző pártok képvise-
lői. A megemlékezésen a Szentendrei 
Rivalda Társulat művészei szavaltak. 
Tisztelet a Hősöknek!
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Óvodai hírekÓvodai hírek

 NYITNIKÉK ÓVODA

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Októberi hírek

Iskolai hírek

 KALÁSZ SULI

Óvodánkban a hagyományos ünnepek 
mellett jelentős szerepet kapnak az úgyne-
vezett zöld ünnepek: az állatok világnapja, 
víz világnapja, Föld napja, madarak és fák 
napja. Október negyedike az állatszerete-
téről ismert Assisi Szent Ferenc halálának 
évfordulója, az állatok világnapja. A ren-
dalapító az állatok védőszentje, a legenda 
szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, 
hanem beszélgetett is velük. A világnap 
létrehozásának célja kezdetben a vadon 
élő állatok pusztulásának megfékezése 
volt, manapság viszont már minden állat 

védelmét ünnepeljük ezen a napon. Ez 
alkalomból az Elveszett Állatok alapítvá-
nyát hívtuk meg intézményünkbe, akik-
nek a beteg, segítségre szoruló, hátrányos 
helyzetű állatok védelmezése és gazdához 
juttatása a fő célja. Az óvodában most óri-
áskígyóval, leguánnal és kutyákkal ismer-
kedhettünk meg, kézhez és gyerekekhez 
szokott, betanított jószágokkal. Sok új 
információt és érdekességet hallottunk, 
nagyon élveztük ezt a napot.

Bucsánszki Beáta

 SZENTISTVÁNTELEPI ÓVODA

A Katicáknál töltöttem egy hetet. Tök 
jó hét volt. A békási piac megmaradt 
csarnok részében vásároltak meg a Kati-
cák és vittek haza narancssárga díszítésű 
termükbe. Egész héten tökös játékokat 
játszottak velem. Számolták a magjaimat, 
festettek, kalapáltak, gurítottak, meg-
mértek, ültek rajtam, báboztak velem, 
összemértek, legóval magasságot mértek 
rajtam és a mini tök társakon. Aztán sütő-

tök és tökös kekszgolyó, tökös muffi  n lett 
belőlem, hogy egy fergeteges Tök jó bulin 
megegyenek kis és nagy Katicák együtt. 
Volt ott minden, mi szem-szájnak ingere. 
Tökfaragás, tök tabló készítés, tökös játé-

kok, rengeteg sütemény, sütőtöklé, házi 
bodzalé, pókmentés és kacagás. 

Én egy kiskatica zsebében keltem útra, 
hogy kifaragott tök társaimmal együtt 
táncoljunk és énekeljünk a játszótéren. 
Mielőtt a fények kialudtak volna, haza-
mentünk nyugovóra térni. Útközben a 
kiskatica zsebéből elővett és hamm be-
kapott. 

Élt egy boldog hetet, Sütőtök Sanyi a 
Katica csoportban… 

Teca óvó néni

Egy Tök Naplójából

Állatok világnapja a Nyitnikék Óvodában Diákönkormányza   képviselők 
avatása 

2017. október 3-án került sor az osztá-
lyok által megválasztott képviselők és az új 
diákpolgármester avatására iskolánkban.

Az ünnepélyes avatásra a felső tagozatos 
diákok előtt került sor, melyen részt vett 
Budakalász polgármestere, Rogán László 
is, aki előre olvasta az eskü szövegét.

Sok sikert kívánunk munkájukhoz!

Az aradi vértanúk emléknapja

Idén október 6-án az 1848-49-es sza-
badságharc vértanúira emlékeztek a 
6. osztályosok műsorukkal, melyet Major 
Kati néni és Séra Andrea néni állított össze. 
Az iskolánk felső tagozatosai néma főhajtás-
sal és gyertyagyújtással tisztelegtek a mártí-
rok emléke előtt.

Ezen a napon a városi rendezvényen is 
részt vettek iskolánk képviselői, ahol Völ-

A Szentistvántelepi Iskolában a szép 
októberi időjárás mellett számos más ese-
ménynek is örülhettünk. Október 10-én 
tanítás nélküli munkanap volt iskolánkban. 
A hetedikes és nyolcadikos tanulók szülei 
körében végzett felmérést követően tettük 
lehetővé, hogy a pályaválasztás előtt álló ta-
nulóink részt vehessenek a Budapest Kor-
mányhivatala által a Hungexpón szervezett 
„Szakmázz” pályaorientációs kiállításon. A 
pedagógusok ezen a napon véleményalko-
tó-nevelőtestületi értekezleten vettek részt, 
amelyen egyhangúan támogatták Németh 
Rita intézményvezető-helyettesi megbízá-
sának meghosszabbítását 2022-ig. Az ér-
tekezlet után a Budakalászi Jóléti Szolgálat 
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gyes József, iskolánk igazgatója és Benczédi 
Balázs diákpolgármester helyezte el az em-
lékezés koszorúját a Damjanich József em-
lékművénél.

„SzakMÁzz” kiállításon jártak 
nyolcadikosaink

Október 11-én ellátogattunk nyolcadikos 
diákjainkkal a „SzakMÁzz” pályaválasztási 
kiállításra Budapestre. A nagy sikerű kiál-
lítást a Hungexpo területén már hatodik 
alkalommal rendezték meg. Számos iskola 
mutatkozott be, ki-ki megtekinthette az ér-
deklődésének megfelelő szakgimnázium, 
illetve szakiskola kínálatait. Az iskolák in-
teraktív módon mutatkoztak be, a gyerekek 
kipróbálhatták az egyes szakmákat, és szó-
rólapokat gyűjthettek, valamint megkós-
tolhatták a pékek-cukrászok termékeit is. 
Volt, aki fodrászkodott, fotózott, szögelt, 
vagy éppen az informatika rejtelmeibe 
nyerhetett betekintést. Nagyon hasznos 
volt a kiállítás, megkönnyítette számunkra 
az iskolaválasztást.

Szarvas Gábor nyelvművelő 
napok Adán

Iskolánk diákjai már 2009 óta vesznek 
részt a vajdasági Adán megrendezésre ke-
rülő Szarvas Gábor nyelvművelő napokon, 
a 7. osztályosok számára meghirdetett játé-
kos nyelvi vetélkedőn.

Az idei versenyen Bódi Fanni 7.a és 
Nagy-May Liliána 7. b osztályos tanulók 
mérték össze tudásukat a vajdasági iskolák-
ból érkezett társaikkal. A kétfordulós vetél-
kedő egy írásbeli feladatlappal kezdődött. 
Utána az ez alapján továbbjutott 15 diák 
folytatta a versenyt a helyi színházterem 
színpadán. Nagy örömünkre mindkét di-
ákunknak sikerült bekerülni a legjobbak 
közé, és ügyesen helyt álltak a versenyben.

Gratulálunk nekik!

Megemlékezés az 1956-os forra-
dalomról

Idén október 20-án délelőtt tartottuk a 
Kalász Suli hagyományos ünnepi megemlé-
kezését az 1956. október 23-i eseményekről. 

Az alsós osztályok az Omszk-tó mel-
letti kopjafánál ünnepeltek ködös, hűvös 
időben,  időben, komor hangulatú légkört 

teremtve a 4. évfolyamosok tiszteletadá-
sának. 4. évfolyamosok tiszteletadásának. 
Műsorukban versek, dalok kaptak helyet, 
melyeket hegedűszó és aláfestő zene kísért, 
így elevenítve fel a történelmünknek ezt az 
időszakát. A műsor zárásaként az osztályok 
fehér virágokat és mécseseket helyeztek el 
az emlékműnél.

A felsős tagozatunk minden negyedik 
évben a Kozma Utcai Új Köztemetőben 
tartja ünnepi megemlékezését. Az idei 
évben is ide látogattunk ki, ahol iskolánk 
történelem szakos tanára, Kovács László 
mesélt a diákoknak az ’56-ban történt ese-
ményekről, majd iskolánk diákpolgármes-
tere, Benczédi Balázs koszorúzott a 301-es 
parcellában felállított emlékműnél. Ezután 
gyerekek és tanáraik kis csoportokban vagy 
egyénileg sétálhattak végig a hősök sírjai 
között, között, néma főhajtással, és egy-
egy mécses elhelyezésével emlékezve rájuk. 
rájuk.

Alapítvány és Kulin Sándor segítségével 
Kulin Dániel, Kulin Réka és Hegymegi Dá-
niel elsősegélynyújtó és újraélesztő tanfo-
lyamot tartottak a pedagógusoknak.

A hónap elején közös énekléssel és 
egyéni fellépők szép népdalaival emlékez-
tünk meg a zene világnapjáról, a hetedikes 
tanulóink által előadott visszaemlékezéssel 

pedig a hős aradi vértanúk előtt tiszteleg-
tünk. Október végén az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékét egész napos ren-
dezvény, a „Megyés játék” révén igyekez-
tünk elmélyíteni iskolánk 508 tanulójának 
emlékezetében.

Mindeközben az iskola udvarán hú-
zódó ideiglenes kerítés túloldalán az épí-
tési munkálatok üteme szemmel láthatóan 
felgyorsult. Az elmúlt hetekben elkészült a 
tetőszerkezet, állnak az emeleti válaszfalak. 
Mire tanulóink az őszi szünetről visszatér-
nek, a nyílászárók várhatóan már a helyü-
kön lesznek és megkezdődig a tetőfedés is.

Kovács Kristóf Áron
intézményvezető

Zeneiskolai hírek

A budakalászi Szent 
Ferenc Karitász cso-
port szervezésében 
szeptember 30-án 
a Kalász Alapfokú 
Művészeti Iskola 
gitárzenekara adott 
kis koncertet a Lup-
pa-tó melletti pszi-
chiátriai intézetben. 

A gondozottak közössége nagy hálával 
fogadta a fiatalokat és a gitármuzsikát. 
Ugyanakkor a szereplő növendékeknek 
is felemelő érzés volt ilyen őszinte és 
művészetre szomjas közönségnek ját-
szani, akik ösztönösen megmutatták, 
szavakba is öntötték, hogy mekkora örö-
met hozott életükbe a látogatásunk, s a 
hangulatok, a szépségek, amiket a hang-
szerünkkel odavarázsoltunk. Köszönjük 
a részvételt növendékeinknek és Károly-
né Telek Judit gitártanár kollégánknak!
2017. október 11-20. között rendezték 
az V. Nemzetközi Bartók Béla Zeneisko-
lai Zongoraverseny területi válogatóit. 
A rangos megmérettetést az Aelia Sabi-
na Zeneiskolai Alapítvány hirdeti meg 
háromévente, többszáz gyermek rész-
vételével, méltó emléket állítva Bartók 
Béla életművének és szellemiségének. 
Iskolánkat két növendék képviselte, 
Drucza Dávid János 3.o. és Hegyi B. 
András 3.o. (tanáruk H. Kürtösi Mó-
nika). Mindketten bejutottak a döntő-
be, melyet novemberben rendeznek az 
Óbudai Társaskörben. Sikerükhöz szív-
ből gratulálunk! XI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM    2017. NOVEMBER 6.
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Búcsúzunk Jan-
kovics Endrétől, 
Bandi bácsitól, aki 
99 éves korában, 
szeptember 29-én 
otthonában hunyt 
el. Október 21-én 
a szentistvántelepi 
templomban tartott 
gyászmisén Kele-
men László atya bú-
csúztatta.

Bandi bácsi 1918. november 14-én 
szü le tett Szatmárnémetiben. Édesapja 
nyugdíjas tanítóként a háború után a 
szentistvántelepi parcellázásból 3 telket 
vásárolt. Bandi bácsi itt élt óvónő felesé-
gével és két gyermekével.

A közösségért felelősséget vállaló 
nyugtalan ember volt, mindig a jóért 
küzdött. A Kalász újság szerkesztőségében 
kezdetektől, egészségi állapota romlásáig 
tevékenyen részt vett.

Szerette volna megélni a 100. élet-

évét, s ennek megünneplésére Rogán 
László polgármester úr is készült. Sze-
rette volna megköszönni Szentistvántelep 
lakosságának nevében is, hogy jóval a 
rendszerváltás előtt Jankovics Endre kez-
deményezésére a Budakalász-felső táblát 
a BKV vezérigazgatója Szentistvántelepre 
cseréltette.

Az ünneplésre sajnos nem került sor, 
így marad a bánat és a tisztelet.

Nyugodjon békében!
Kelemenné Dr. Németh Julianna

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

KLUBNAP

2017. november 15. szerda: PET FI

IRODALMI MÚZEUM. Találkozás: Hév
Bp. felé 906 Budakalász,  2. kocsi.
Program: Önarckép álarcokban - ARANY

JÁNOS EMLÉKKIÁLLÍTÁS. Belép : feln tt
800 Ft, nyugdíjas 400 Ft, 70 év felett
ingyenes. Idegenvezetés díja 4000
Ft/csop., szétosztva létszámtól függ en.
2017. november 29. szerda: VÁRKERT

BAZÁR TEST RPALOTA. Találkozás:
Hév Bp. felé 906 Budakalász, 2. kocsi.
Program: Ég és Föld között – A BIB-
LIA A MAGYAR KÉPZ M VÉSZETBEN

Belép : feln tt 2000 Ft, nyugdíjas:
1000 Ft.
Szervez : Kecskés Éva. Tel.: 341-358,
06 70/2542906, kecskes.eva@t-online.hu

SZI SZ R NAP

2017. november 30. 14-18h

HELYSZÍN: FALUHÁZ

Szentendrei út 9.
Szakmai vezet : 

Dr. Gál Katalin háziorvos
- vérnyomás, 
- vércukor-, 
- koleszterinszint és 
- testzsírtömeg mérés
- érsz kület vizsgálat (el zetes jelent-

kezés alapján)
- hallásvizsgálat
- m szeres látás vizsgálat és szem-

nyomás mérés
- m szeres talpvizsgálat (megállapít-

hatók talpunk izmainak, csontjainak el-
változásai, azok helytelen alátámasztása)

- egészségvéd  termékek, praktikák
bemutatása, árusítása.

GYÓGYTORNA: szerda 8h

VÍZI TORNA: szerda du. 3/4 6 és 3/4 7
VÍZI TORNA: péntek du. 17h és 18h.
MERIDIÁN TORNA: péntek 830

NÉMET TANFOLYAM: keddenként.
Tel: 20/918 3026, dublixi@yahoo.de

KIRÁNDULÁS

Az Egészségklub által szervezett  sz rések
célja, hogy id ben feltáruljanak az egész-
ségromlásra utaló figyelmeztet  jelek.
Ilyenkor akár életmódváltással is meg-
el zhet  egy kés bb már visszafordíthatat-
lan károsodás.

A SZ R VIZSGÁLATOKAT

MINDEN BUDAKALÁSZI LAKOS

INGYEN VEHETI IGÉNYBE.

LUTHER KORA Nyugat-Európában és a
magyar királyi udvarban. Folytatódik
Dr. Faragó Eszter el adás sorozata. 
November 9. csütörtök 17h 

A reformáció hatása a f rangúakra -
Lorántffy Zsuzsanna

November 16. csütörtök 17h 

A Rákóczi-ház másik nagyasszonya -
Zrínyi Ilona

November 23. csütörtök 17h 

Adventi készül dés - KREATÍV FOG-
LALKOZÁS K vári Évával és csapatával.
December 7. csütörtök 17h Klubnap
Lontainé Hegymegi Erzsébettel.
December 14. csütörtök 16h KLUBKA-
RÁCSONY (részletek a decemberi hírlevélben)

SZÁRAZFÖLDI TORNA páros naptári héten
hétf n és  csütörtökön reggel 745, 830

páratlan naptári héten hétf n reggel
745, 830, csütörtökön reggel 745, 1000

JÓGA: kedd 8h és 15h, péntek: 9h

MOZGÁSÓRÁK, KÉPZÉS

Búcsúzunk Jankovics Endrétől

Élet keresztyén Szemmel

Anyakönyvi hírek
Októberi anyakönyvi események:

Gyászhírek

Szeretettel köszöntjük Budakalász Város legifjabb polgárait:

Detrich Ágnes Piroska, 
Divényi Ágoston Barnabás, 
Farkas Kloé, 
Fekete Zsolt, 
Hegyvári Kincső Bejke, 
Hollósi Hanga, 

Jász Ottó Sebestyén, 
Lehotzky Gergely, 
Nádházi Lilien, 
Németh Abigél, 
Nietsch Olivér, 

Petrilla Dalma,
Varga Bence, 
Vermes Panna, 
Wellington Shania 
Naa-Densua

ÚjszülöttekHázasságkötés
Városunkban októberben 
12 pár kötött házasságot. 

Városunkban októberben 
tizenhárman hunytak el. 

Részvétünk 
a hozzátartozóknak!

Októberben elhunytak:

Sok boldogságot 
kívánunk nekik!

Jó egészséget kívánunk nekik!
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…és el ne feledkezz semmi jótéteményéről 
– így énekelt zsoltárt a király, aki a száza-
dok csarnokait tekintve félúton volt Mózes 
és Krisztus között. Azóta minden istenfélő 
ember időnként megemlékezik arról, amit 
Isten jókedvéből tett vele. Nem is árt szá-
mon tartanunk, hányféleképpen kedvezett 
nekünk a Fennvaló, különben ugyancsak 
megkeseredünk. Minap egy ismerősöm-
mel beszélgetve olyan ösvényen jártak a 
szavak, amiket manapság kínosan kerül-
nek az emberek. Azt találtam mondani – 
talán a vizes vb kapcsán –, hogy szívből 
örülök kis országunk jó teljesítményének. 
Gyűrű az ujjon nem tud olyan kerek lenni, 
amilyenre ismerősöm szemei kerekedtek: 
mondanám már meg, hogy mi a fészkes 
fene olyan jó ebben az országban - csiko-
rogtak belőle a szavak. Elámulva nyög-
tem a hirtelen jött kényszer alatt valamit 
a gazdasági mutatók szárnyalásáról, 
mire jött is a tornádó: szóval hát ilyen jól 
működik a hazugság-gyár, s én ugyebár 
betéve tudom az összeset. Nem akarván 
a húrt feszíteni, már csak azt kérdeztem 
tőle, hogy ha a KSH olyan adatai, mint 

GDP-növekedés, foglalkoztatottság, kis-
kereskedelmi forgalom, beruházás és 
miegyéb egy nagy ámítás-show része, 
akkor ő honnan veszi azokat a tényleg 
hiteles adatokat, amelyek alapján szinte 
sírásra görbül a szája? További vita he-
lyett másra tereltem a szót, miközben 
lelkemben zsoltárként zengtek fel bennem 
a kavargó gondolatok: áldalak Uram, 
amiért eddigi életemben példátlan módon 
nem növekedtek, hanem csökkentek csa-
ládunk gáz- és villanyköltségei, miközben 
a pénzromlás nem vitte el az eredményt. 
Amiért az egyösszegű törlesztés lehető-
sége miatt, hatszázezer honfi társamhoz 
hasonlóan kimenekülhettünk az egyre nö-
vekvő deviza-hitelünk fogságából. Amiért 
ma fele mértékű személyi jövedelemadót 
fi zetek, mint azelőtt. Amiért a kis cég-
emben a béreket sokkal kisebb járulékok 
terhelik, mint azelőtt. Amiért ma SZÉP 

kártyámmal olyan helyeken pihenhetek, 
ahol azelőtt nem engedhettem meg ma-
gamnak. Amiért a családunkban a gyer-
mekek utáni kedvezmény miatt évente 
sokszázezer forint megmaradt a családi 
költségvetésben. Amiért a gyermekem 
nem egy nadrágszíj-megszorításos gaz-
dasági környezetben indulhat pályáján. 
Nem csupán a hasábok korlátos volta 
miatt nem sorolom végig mindazt, ami-
ért magam s nemzettestvéreim nevében 
hálát adtam, hanem azért is, hogy ne le-
hessen gátlástalan politikai kortességgel 
vádolni. A fentiek ugyanis csak száraz té-
nyek, nem pedig kozmetikázott statisztika 
arany adatai. Végül is az ember szabad 
akaratából eldöntheti, hogy minek örül, 
egyet azonban biztosan állíthatok: csak 
magával tol ki az, aki nem örül annak, 
aminek lehetne. Mivel pedig – ellentétben 
a sodró individualizmus szólamaival - az 
egyéni sors célok csak a közösségi sors 
célokban feloldódva léteznek, még az is 
megtörténhet, hogy a sok magával kitoló 
egyén a végén az egész nemzetközösségé-
vel is kitol. 

Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

Áldjad én lelkem az Urat

Élet keresztyén Szemmel

Katolikus hírek

A temető rendezése és felújítási mun-
kái évről-évre szerepelnek a plébánia 
terveiben. Természetesen a megvalósítás 
erősen függ az anyagi lehetőségektől és 
a feladataink fontosságától is.

Ez év elején jutottunk el oda, hogy 
a Klisovác utcai front rendezése, a feljáró 
megépítése, a ravatalozó előtti tér felújí-
tása után az Erdőhát utcai oldal rendbe-
tételére is sor kerüljön.

A gondos előkészületekben szerepelt 
a kerítés tervezésének több változata és 
az árajánlatok beszerzése. A munkálatok 
Józsi atya irányításával összefogásban 
zajlottak.

A kivitelezés előkészítéseként a ren-
dezetlen, főleg orgonából álló bokorsor 
felszámolására került sor. Ennek hasz-
nosítható anyagával rászorulókat segítet-

tünk. A geodéziai kitűzés után a munka 
látványosan haladt. A Klisovác utcai be-
csatlakozásnál két kővel burkolt oszlop 
között nyitható fémkapu biztosítja a te-
metői hulladék elszállíthatóságát.

Az átalakítással hosszú ideje fennálló 
problémák oldódtak meg: 

–  az új kerítés nem ad alkalmat az ille-
gális szemét lerakására,

–  illetéktelenek átjárása megszűnik 
a temetőn keresztül,

–  a terület belső részének rendezését 
teszi lehetővé a megépített kerítés, 
ez a munka jelenleg van folyamat-
ban,

–  a konténer belső zárt területre ke-
rült, ezért az illetéktelen szemét 
elszállítása nem terheli a temető 
fenntartási költségét,

–  az új megoldás esztétikai szempont-
ból jól illeszkedik a felújított Erdő-
hát utcához.

Köszönjük a hívek, az egyházközös-
ségi képviselő-testület összefogását és  
Budakalász Város Önkormányzatának 
egymillió forintos támogatását is. 

A mindenszentek az üdvözült lelkek 
emléknapja, melyet a katolikus keresz-
tény világ november 1-jén ünnepel. 
Nem tévesztendő össze a halottak nap-
jával, amit az egyház a következő napon, 
november 2-án tart az elhunyt, de az 
üdvösséget még el nem nyert, a tisztító-
tűzben lévő hívekért. 

Magyarországon és valamennyi ma-
gyarlakta területen szokás, hogy az em-
berek meglátogatják és rendbe teszik 
elhunyt hozzátartozóik sírját, halot-
taikra emlékeznek, virágot visznek és 
gyertyákat, mécseseket gyújtanak min-
denszentek és halottak napján. A gyer-
tya fénye az örök világosságot jelképezi, 
a katolikus egyház szertartása szerint.

Magyarországon a sírokat a 19. szá-
zad elejétől díszítik virágokkal német 
katolikus hatásra. Mivel a krizantém 
fehér és színes változatai Mindenszen-
tek és Halottak napja körül nyílnak, Ma-
gyarországon leginkább ezzel a virággal 
díszítik a sírokat.

Budakalászon az ünnep idején a vá-
rosrendészek jelenlétükkel garantálták 
a biztonságos és zavartalan temetőláto-
gatást. 

Megújult a budakalászi katolikus temető kerítése

Mindenszentek ünnepe

Dürer: 
Lovag Halál 
és az Ördög
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Rekordszámú részvétel a Tófutáson
Az őszi tófutáshoz rendelni sem lehe-

tett volna szikrázóbb napsütést a mos-
taninál. Az immár hagyományossá vált 
sportesemény az egész várost és a térsé-
get megmozgatta. A részvétel is rekordot 
döntött 802 nevezővel. A versenyen a 
legfi atalabb futó három, a legidősebb 
pedig 76 éves volt. A résztvevők a leg-
kisebbektől a nyugdíjasokig derekasan 
edzettek már hetek óta a pályán. Leg-
többünket bizonyosan már korán reggel 
kidobott magából az ágy.

A reggeli nevezéseket követően több 
sportformáció is bemutatót tartott re-
pertoárjából. A kicsik elkötelezettségét 
és kitartását a küzdősportban és a di-
vattáncban egyaránt megcsodálhattuk. 
A műsorszámok után szakszerű, egész 
testet alaposan átmozgató bemelegítés 
következett a Welldance Társulat tagjai-
nak vezetésével. Tíz órától tíz percenként 
indították a különböző rajtszámokat. 
Azok számára, akik később kerültek 
sorra, Mihalik Sára világbajnok kajakozó 
gondoskodott az izmok megfelelő kondí-
ciójáról.

A rajtvonalnál óriási izgalommal ké-
szülődtek a versenyzők, majd megindult 
a hajrá. A kisebbek kísérővel teljesítették 
a távot, sok szülő végig biztatta gyerme-
két, fogta a kezét. Láttunk olyan kisfi út, 
akit fi gyelmeztettek futótársai, hogy ki-
kötődött a cipőfűzője, ő azonban nem 
adott magának időt a leállásra, így bár 
botladozva, de ő is célba ért. Legtöbben 
kipirulva, fújtatva, de boldogan szakítot-
ták át a célszalagot családtagjaik, bará-
taik kitartó buzdítására. A hagyományos 
pálya mellett a tavalyi évhez hasonlóan, 
a vállalkozó kedvű résztvevők idén is ne-
vezhettek tájfutásra, ami jól fejleszti a 
tájékozódó képességet és remek élményt 
nyújt szép környezetben, jó levegőn.

A legjobb helyezést elértek pólót és 
oklevelet kaptak, melyeket Ercsényi Ti-
borné alpolgármester asszony mellett 
Szívós Márton olimpikon vízilabdázó 
adott át.

A városlakók ezúttal is bebizonyítot-
ták a sport és a helyi közösség iránti el-
kötelezettségüket.

Köszönjük a részvételt!

Közélet
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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Nagyszerű érzés el-
látogatni a budakalászi 
labdarúgó egyesületi 
pályára. Edzésnapo-
kon száznál is több 

gyerektől hangos a terület. Az 
ovisok még csak ismerkednek a 
sporttal, de már ilyen korban is 
kitűnik a labdaérzék. Páling Zsolt 
türelmes vezetésével játékosan is-
merkednek az alapokkal. A szülők 
láthatják az órákon, hogy cseme-
téjük milyen fegyelmezetten végzi 
az edző által megadott gyakorla-
tokat. A jó teljesítményt nyújtó 
gyerekek jutalma egy szelet csoko-
ládé. Egyre több igazolt játékosa 
van az egyesületnek, és jó látni az 
ismerős arcokat is. Vannak apu-
kák, akik maguk is valamikor itt 
futballoztak, még az igazolásuk 
is ott fekszik a szertár valamelyik 
fiókjában. Ők itt találkoznak a 
régi barátokkal, csapattársakkal, 
eközben láthatják a napról napra 
jobban szereplő gyermekeiket. 
Szász Jenő és Szász Tamás már a 
következő korosztályt, az U.9-et 
vezetik, ide a kilenc évet betöltött 
gyerekek járnak. Ebben a cso-
portban már több a követelmény, 
nagyobb a fegyelem, komolyabb a 
játék. Az edzésen a labdavezetést 
és a cselezést gyakorolják a fi úk. 

Kosznovszky Gábor és Feny-
vesi Zoltán az U.11-es korosz-
tályt tanítja, ahol szintén kemény 
munka folyik. Itt eldőlhet, kiből 
lehet a későbbiek során hivatásos 
focista. Az elkötelezett szakmai 
munka, a fegyelem, a kitartás és 
a küzdeni akarás elvárás. A kö-
vetkező lépcső az U.13-U.14-es 
csapat, ők Laskai Tamás és Erőss 
Tamás vezetésével nagyszerű 
eredményeket érnek el.  Mind 
a Bozsik tornákon, mind a baj-
nokságban a kimagasló szereplés 
köszönhető a nagyszerű edző-
párosnak és a tehetséges gye-
rekeknek. Saját bajnokságukat 
magasan vezetik és nem találnak 

legyőzőre. Úgy érzem, ha ez a 
gárda együtt marad, a következő 
évek sok örömet fognak szerezni 
az egyesületnek, a városnak és a 
szurkolóknak. 

Az U.16-os korosztály követ-
kezik, akiket ugyancsak Szász 
Jenő és Szász Tamás készít fel a 
bajnoki mérkőzésekre. Itt folyik a 
legkeményebb munka. A bajnok-
ságban helyt kell állni és példát 
is jó mutatni a kicsiknek. Pintér 
Sándor volt világválogatott játé-
kosnak nagy szerepe van sporto-
lóink nagyszerű kondíciójában. 
Az U.19-es tavalyi bajnok és 
B. L. győztes csapatot Csaja Fe-
renc trenírozza. A kimagasló 
eredményeket elérő gárda sze-
retné újra megszerezni a tavalyi 
trófeákat. 

Elérkeztünk az első csapathoz, 
céljuk idén a feljutás, ezért Laskai 
Tamás vezetőedző mindent meg-
tesz. Sajnos az utóbbi mérkőzé-
sek nem úgy sikerültek, ahogyan 
azt szerettük volna, de még nem 
adtuk fel a reményt. Bízunk a si-
kerben, bízunk a srácokban! 

Köszönünk minden támoga-
tást, megérdemlik a gyerekek. 
Köszönjük Rogán László polgár-
mester úrnak, a képviselő-testü-
letnek, a Hivatalnak a segítségét, 
hisz nélkülük nem tudtuk volna 
biztosítani gyermekeink sporto-
lási lehetőségét. 

Továbbra is várunk minden 
sportolni vágyó lurkót, lépjenek 
be e nagyszerű csapatba!

Sárosi Tibor, BMSE elnők

Korcsoport Nem Helyezés Név
1 kör
Óvodás Lány I. Berta Bejke

II. Hubert Kincső
III. Asszonyi Emillia

Fiú I. Ónodi Nimród
II. Len   Levente
III. Joni Gellért

1-2. osztályos Lány I. Hajdú Boglárka
II. Könnyű Tamara
III. Fekete Boróka

Fiú I. Angeli Márton
II. Mitró Milán Zoltán
III. Balla Gergő

3-4. osztályos Lány I. Lacza Gréta
II. Deák Veronika
III. Kun Kamilla

Fiú I. Imre Pál
II. Pi  lik Zsigmond
III. Triz Bercel

Felsős Nő I. Berényi Zoé
II. Oláh Dóra
III. Mi  czky Boglárka

Férfi I. Deczki-Tóth Ádám
II. Imre Mátyás
III. Papp Sámuel

Felnő  Nő I. Illyés Dóra
II. Borlay Krisz  na
III. Borbás Rita

Férfi I. Major Csege
II. Lőrincz Gergely
III. Pásztor A   la

Senior 45+ Nő I. Schweigert Árpádné
II. Benkovics-Molnár Györgyi
III. Lőrinczné Takács Ilona

Férfi I. Friedrich József
II. Alpár Levente
III. Hollósi Gábor

2 kör
Alsós Lány I. Gálfi  Gréta

II. Piros Janka
III. Bányász Zsófi a

Fiú I. Imre Pál
II. Imre György
III. Pi  lik Zsigmond

Felsős Lány I. Wild Emma
II. Mi  czky Boglárka
III. Berlik Doro  ya

Fiú I. Békás András
II. Koltai Marcell
III. Nényei Mihály

Felnő  Nő I. Borbás Rita
II. Borlay Krisz  na
III. Sztankovics Eszter

Férfi I. Roa-Pölöskei San  ago
II. Lőrincz Gergely
III. Fekete Balázs

Senior 45+ Nő I. Schweigert Árpádné
II. Szőke Rita
III. Likiné Dósa Kinga

Férfi I. Friedrich József
II. Irényi András
III. Mitro Zoltán

Őszi Tófutás eredmények 2017. október 7. 






