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Új közösségi terek a városban
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

Augusztus 20-i nemze   ünnep 
és díjátadó  (14-15. oldal)

Idősek emlékeznek
Neubrandt Kálmán: 
„Aki megélte a háborút, sosem felej  !” (11. oldal)
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Közétkeztetési térítési díjakról szóló rendelet 
módosítása
Az Önkormányzat közétkeztetésre kötött szerződése lejárt, ezért 
közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen a 
korábbi szolgáltató, a Junior Zrt. lett a nyertes. A múlt hónapban 
a Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánította és 
nyertesnek hirdette a Junior Zrt.-t. A cég ajánlati ára magasabb 
a korábbinál, ennek oka az ételek tápérték és minőségjavulása. A 
normatíva változásra központi előírás is kötelezi a szolgáltatót. 
Az áremelkedés miatt szükséges a közétkeztetésre vonatkozó 
intézményi térítési díjak rendeletének módosítása, melyet a 
Képviselő-testület elfogadott.

Az étkezési térítési díjak 2017. szeptember 1-től 

Térítési díj 2017. szeptember 1-től (bru  ó Ft/adag)

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Együ  
Ált. iskolában 102 368 102 572
Óvodában 70 292 70 432
Bölcsődében 62 62 241 62 428

Sportkollégium tanulmánytervének elfogadása 
Az Önkormányzat és a Budakalász Kézilabda Zrt. között 
együttműködési megállapodás jött létre.  A megállapodás szerint 
a Kézilabda Zrt. az Omszk park területére sportkollégiumot 
épít, melynek tanulmánytervét jóváhagyásra nyújtotta be a 
cég. A tanulmánytervvel kapcsolatban a főépítész támogató 
szakvéleményét megadta. A Képviselő-testület a sportkollégium 
tanulmánytervét elfogadta és javasolta a tervdokumentációnak 
megfelelő továbbtervezését.

Többletfedezet biztosítása a Budai út 
rekonstruk ciójához
A témához kapcsolódó információ a polgármesteri interjú-
ban található a 3. oldalon.

Jelzálog áthelyezés 
A Kálvária dombon található, korábban értékesített ingatlanokra 
(4204/5, 4204/6, 4204/8, 4204/10, 4204/13 és 4204/14 hrsz-ú) 
a HÉSZ és egyéb szabályok betartásának érvényesíthetősége 
miatt jelzálog került. Az ingatlan vevője az építéshatósági 
szabályok időközbeni megváltozása miatt – amelyek szerint csak 
közművesített ingatlanokra adható építési engedély – kérelmezte 
a jelzálog másik ingatlanra való áthelyezését. A felajánlott 
másik ingatlan esetében – az értékbecslés szerint – biztosított 

a szükséges 70 millió Ft-os fedezet. A határozatot a Képviselő-
testület elfogadta. 

Elállás az ASP rendszer kiterjesztéséhez 
elnyert pályázattól
Az ASP bevezetését folyamatos bizonytalanság övezi. Legutóbb 
a kötelező bevezetési határidőt halasztották el egy évvel 
későbbre, 2019. január 1-re. A rendszer tartalmi felépítése sem 
tisztázott még. A bevezetésre kiválasztott vállalkozóval folytatott 
egyeztetési procedúra rávilágított arra, hogy jelenleg még ők 
sincsenek tisztában minden jogi változással, szabályozással. A 
Képviselő-testület ennek megfelelően úgy határozott, hogy a 
város eláll a pályázattól.

Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány támogatása
A Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány kérelmet nyújtott be a 
„Nomád cserkésztábor” támogatására. Az igényelt támogatás 
mértéke 300.000 forint. A kérelmet a Képviselő testület elfogadta 
és a fedezet a 2017. évi költségvetés polgármesteri keretéből 
biztosítja az Önkormányzat.

Pályázati indulás 
Az Európai Unió „Europe for Citizens” elnevezésű pályázatán 
szándékozik indulni a város.  A pályázat célja, hogy az európai 
országok részvételével egy olyan hálózat jöjjön létre, amelynek 
célja a közösségfejlesztés, a fenntartható városi közösségek 
létrehozása és ehhez kapcsolódóan az ismeretek és a gyakorlatok 
cseréje. A pályázat elnyerése esetén mintegy hét találkozóra 
kerülne sor a partnervárosokban és Budakalászon. A pályázat 
összértéke: 130.000-150.000 euró közötti, a támogatásintenzitás 
100%.

A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes 
napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók 
a város weboldalán (budakalasz. hu/onkormanyzat/kepvise-
lotestuletiulesek/).

Képviselő-testüle   döntések 2017. augusztus 25.

Budakalászi hírek,
információk, rendezvények

HITELES FORRÁSBÓL,

www.budakalasz.hu

Budakalászi Hírmondó
budakalasz.hu

facebook.com/budakalaszvaros
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  Az augusztusi rendkívüli testü-
leti ülésen is több téma összegyűlt. 
Az egyik fontos döntés a Budai út 
rekonstrukciójával kapcsolatos. 
Miért volt szükség többletforrásra 
a beruházáshoz? 

Budakalász központjának megjelenése 
jelenleg zöldterületben szegény és elég 
szürke képet mutat. Elhatároztuk ezért, 
hogy felújítjuk és egy dinamikusan fejlődő 
kisvároshoz méltóvá tesszük Budakalász 
központi részét is. Azt szeretnénk, hogy 
zölddé, élhetővé, használhatóvá, igazi kö-
zösségi térré váljon ez a városrész is. A fel-
újítást időben és térben három szakaszra 
bontottuk. Az első etap idén valósul meg, 
a Postától a Budai útig tartó szakaszt újít-
juk fel. A tervezés folyamán Budakalász 
lakóinak véleményét is kikértük, és amit 
lehetett be is építettünk a tervekbe. Eze-
ket a terveket alapul véve készült tavaly 
a költségbecslés, amely 70 millió forintot 
határozott meg és ez az összeg került be az 
idei költségvetésbe. A valós árak azonban a 
becsült értékeket meghaladták. Ennek oka 
egyrészt az, hogy a Magyar Közút az enge-
délyezéshez változtatásokat kért, másrészt 
a részletes műszaki terv most készült el, 
amire magasabb kivitelezési árakat kap-
tunk a tervezettnél. Így 32 millió forin-
tos pluszforrás biztosítására volt szükség 
ahhoz, hogy a projekt megvalósuljon. A 
Képviselő-testület az összeget a beruházási 
tartalékból biztosítja majd.

 A budakalászi cserkészcsapatot 
már számos alkalommal támogatta 
a város, ezúttal ismét segíti az ala-
pítvány működését a Testület.

A cserkészet szellemisége révén na-
gyon fontos értékeket közvetít, bizton-
ságos bázist, minőségi időtöltést jelent a 
gyerekek számára. Ez különösen lényeges 
a mai értékvesztett, kapcsolatokat mellőző 
világunkban. Fontosnak tarom ezért a 
budakalászi cserkész közösség támogatá-
sát. Évről évre segítjük az alapítványt hol 
önkormányzati terület, ingatlan biztosí-
tásával, hol pedig anyagilag. A jégpálya 
létrehozásához például eddig a források 

meghatározó részét, mintegy kilenc millió 
forintot biztosított az Önkormányzat. Ez 
alkalommal az Önkormányzat Alapítvá-
nyának támogatását kérték a cserkészek 
a szokásos nyári táboruk szervezéséhez. 
A  nyári szünetben azonban nem ülésezett 
a Közalapítvány, így a saját polgármes-
teri keretemből biztosítottam a szükséges 
300. 000 forintot a tábor megrendezésé-
hez. 

 A Szentistvántelepi Iskola bőví-
tésével kapcsolatban meg kellett 
oldani a gyerekek étkezését. Miért 
volt erre szükség? 

A Szentistvántelepi Iskolában két fej-
lesztés is megvalósul az idén. Az egyik a 
tanterembővítés állami forrásból, a másik 
pedig az étkező felújítása önkormányzati 
költségen. A szintráépítést végző vállal-
kozó az épület statikai biztonságának 
fokozása érdekében plusz elemeket épí-
tett be, ezért az étkezőfelújításhoz az is-
kolakezdést követően tud hozzákezdeni 
az Önkormányzat által megbízott cég. Az 
előre nem tervezhető esemény az intéz-
ményfenntartó, az intézmények és az Ön-
kormányzat hatékony együttműködésének 
köszönhetően gyorsan rendeződött. Mi a 
közeli Telepi Óvodában javasoltuk az ét-
keztetést, mivel itt minden feltétel – plusz-
költség ráfordítása nélkül – azonnal adott 
a nagylétszámú étkeztetéshez. Végül az is-
kola javaslatára az udvaron, mobil étkezők 
telepítésével oldódik meg az ebédeltetés. 
A mobil étkező telepítése legutóbbi infor-
mációink szerint egy hét alatt befejeződik. 
Erre az időszakra hideg étkezést kértünk a 
közétkeztetést végző cégtől. A mobilétkező 
mintegy ötmilliós költségét a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, míg a hideg-
étkezés 800.000 forintos többletdíját az 
Önkormányzat fi zeti.  

 Szeptemberben számos rendez-
vény zajlik a városban. Melyiket 
ajánlja a budakalásziaknak?

A nyár, a nyaralások után újra beindul 
a közösségi élet a városban. Mivel szep-
tember a nagyrendezvények hónapja Bu-

dakalászon, ezeket szeretném kiemelni. 
Szeptember 9-én a Városnappal kezdünk, 
ahol sok színes program vár a látogatókra. 
A következő hétvégén, 16-án megújult for-
mában a 30 éves múlttal rendelkező Szü-
reti felvonulásra várjuk a budakalásziakat. 
Az eseménnyel csatlakozunk a Kulturális 
Örökség Napjai elnevezésű rendezvényso-
rozathoz. A szokásos felvonulást követően 
a nap nagyszabású bállal végződik a Mű-
velődési Házban. Szeptember 17-én pedig 
szokásos nagysikerű sportrendezvényün-
kön, a Tour de Kalászon frissítő biciklizés-
sel készülhetünk föl a következő hétre.

 A város közösségi Facebook olda-
lán egy izgalmas és modern tárgy 
kihelyezéséről adtak hírt.     

Több városban – például Miskolcon, 
Szegeden vagy Debrecenben – is találkoz-
hatunk úgynevezett szelfi  utcabútorral. Ez 
a nagyméretű betűkből álló kiírás a város 
nevét jeleníti meg. Arra gondoltunk, hogy 
Budakalászon is lehetne egy ilyen hely, 
egy közösségi találkozópont, amellyel 
erősíthetnénk az itt élők egy közösséghez 
tartozásának pozitív élményét. A „szelfi bú-
tor” előtt a budakalásziak és a látogatók is 
fotókat készíthetnek, azt közösségi portá-
lokra feltöltve népszerűsíthetik a várost. A 
feliratot szeptember 4-én helyeztük ki az 
Omszk parkban. A kezdőbetű a logóhoz 
hasonlóan szívet ábrázol, melybe akár bele 
is ülhetünk. A felirat világít is, különleges-
sége, hogy napenergiát használunk a meg-
világításához. Az Omszk-tó pedig egyedi 
és gyönyörű hátteret biztosít a feliratnak. 
Úgy gondolom, hogy ez a modern város-
név kiírás jól illik Budakalász korszerű, 
lendületes karakteréhez is. Bízom benne, 
hogy sokan és szívesen használják majd a 
város új találkozó- és szelfi zőhelyét. Min-
denkinek ajánlom, hogy látogasson ki és 
készítsen egy fotót!

2017. szeptember 4.

A nyarat rendkívüli üléssel zárta a Képviselő-testület. A mozgalmas 
nyárutót feladatokkal, eseményekkel tele ősz köve  . Augusztus végén a 
városvezetésnek több fontos kérdésben kelle   dönteni, a lakosok pedig a 
gazdag rendezvénykínálatból válogathatnak szeptemberben. Kihelyeztek 
emelle   a tópartra egy modern, népszerű utcabútort is.

Új közösségi terek létesülnek a városban
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A város a lakókért – a lakók a városért

Budakalász fejlődése kézzelfogható. 
Évről évre egyre szebb, rendezettebb 
és élhetőbb a város. Utak, közterüle-
tek épülnek, közintézmények bővülnek 
és újulnak meg. A városban rende-
zett számos programmal pedig az egy 
közösséghez tartozás pozitív élmé-
nyét tapasztalhatják meg az itt élők. 
Budakalász fejlesztése, a városlakók 
életkörülményeinek javítása azonban 
csak jó városgazdálkodással és megfelelő 
bevételekkel valósítható meg. Ehhez 
az is szükséges, hogy a város polgárai 
is hozzájáruljanak a terhekhez. A kom-
munális adóból közvetlen környezetünk 
válik szebbé és jobbá, saját ingatlanunk 
pedig értékesebbé. A törvényi kötele-
zettség mellett tehát kézzelfogható ered-
ménye van a befi zetésnek.

Adózási aktualitások
A 2017. szeptember 15-ig esedékes 

kommunális és gépjármű adó befi zeté-
sekről szóló értesítőket, csekkeket au-
gusztus hónapban minden budakalászi 
ingatlan- és gépjárműtulajdonos ré-
szére postán megküldtük. Amennyiben 
nem kapták kézhez, kérjük minél előbb 
jelezzék az adóiroda munkatársai felé 
a következő elérhetőségeken: +36 (26) 
340-266 vagy ado@budakalasz.hu.

Általános adózási tudnivalók

Gépjárműadó (teljesítményadó)
Az adó alanya    az a magánszemély 

vagy vállalkozás, aki/amely a jár-
műnyilvántartásban az év első napján 
üzembentartóként, ennek hiányában 
tulajdonosként szerepel. Több 
üzembentartó esetén az adó alanya az, 
akinek a nevére a forgalmi engedélyt 
kiállították. A gépjárműadót azon ön-
kormányzat felé kell egész évben meg-

fi zetni, ahol az üzembentartó állandó 
lakhellyel/székhellyel rendelkezik. Gép-
jármű tulajdonjogában illetve üzem-
bentartó változás esetén az eladónak 
8 napon belül, a vevőnek 15 napon belül 
kell bejelentést tenni az illetékes ható-
ságnál (okmányiroda, kormányablak). 
Ha valaki év közben új autót helyezett 
forgalomba, illetve használt autót ki-
vont a forgalomból vagy visszahelyezte 
azt illetve forgalomból kivont autót vá-
sárolt, akkor időarányosan állapítják 
meg az adót a Belügyminisztérium Jár-
műnyilvántartása alapján.

Kommunális adó
Az adó alanya egész évben az a sze-

mély, aki Budakalász város belterületén 
elhelyezkedő ingatlan tulajdonosa, 
továbbá a földhivatali nyilvántartásban 
felépítménnyel rendelkező külterületi 
ingatlan tulajdonosa. Az ingatlan tu-
lajdonjogában bekövetkezett változást 
kérjük minden esetben jelezzék az adó-
iroda munkatársai felé. A kommunális 
adó kötelezettség az év első napján ke-
letkezik, egész évre szól, időarányos adó 
megállapítás nincs.

Ha mindenki lelkiismeretesen befi zeti 
az adóját, akkor városunk még szebb, 
élhetőbb lehet.

Adóiroda munkatársai

Lezárul a csatornázás

A Berdó csatornázási munkálatai 
végső állomásukhoz értek. A kivite-
lezést a Penta Kft. végezte, melynek 
szakemberei arról számoltak be, hogy 
a munkák fennakadás nélkül lezaj-
lottak. Mind a lakosok, mind pedig a 
kivitelező úgy nyilatkozott, hogy a csa-
tornaépítkezés jó együttműködéssel 
folyt. A Város Önkormányzata tavaly 
pályázaton 389 millió forintot nyert 
a városrész szennyvízelvezetésének 
kiépítésére. A végéhez közeledő mun-
kálatokkal egyidőben a lakossági OTP 
fi nanszírozás folyamatosan zajlik, az 
egyéni támogatási összegeket rend-
ben folyósítja a pénzintézet, a műszaki 
átadás-átvétel után pedig a lakosok 
kézhez kapják a csatorna rákötéshez 
szükséges határozatot. Amint végleg 
lezárulnak a munkálatok és levonul a 
kivitelező, kezdődhet az utak és a víz-
elvezetés rekonstrukciója. Annak érde-
kében, hogy az útépítési munkálatok 
jövőre elindulhassanak, a városvezetés 
már az idén erre a célra tesz félre min-
den pluszforrást.

Az Önkormányzat megbízásából 
mederkotrást végeztek a város több 
pontján. A Petőfi  téren lévő két méter 
mély iszapfogó ülepítő akna tisztítá-
sát egy hatalmas kotrógép végezte és 
rakta az iszapot teherautóra. Ezt kö-
vetően szikkasztották, hogy kisebb 
legyen a rakomány súlya. Az időzítést 
az indokolta, hogy az elmúlt időszak 
száraz időjárása következtében a vízál-
lás olyan alacsony volt, hogy könnyen 
hozzáférhetővé vált az érintett rész. A 
következő munkaterület a Cserkészház 
melletti torkolat volt a Csapás utcánál, 
melyet szintén rendbe tettek.

Meder  sz  tás
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Az év második felében is folytatódnak az útépítések

Az elmúlt időszak bővelkedett útépí-
tésekben: az Omszk parkban új sétány 
épült, a Kereszt utcában megújult járdát 
vehettek birtokba a gyalogosok és a zú-
zottköves borítással használhatóvá vált 
a Klisovác utca is. Jelenleg a mintegy 
800 méteres Erdőhát utcában épül tér-
köves járda. Az építkezés itt hamarosan 
befejeződik, így a gyalogosok is bizton-
ságosan használhatják majd az utcát. 

Az útépítések az év második felében 

is folytatódnak. Szeptember közepén 
két nagy projekt is indul a városban. Az 
egyik a Budai út rekonstrukciójának első 
szakasza. A város főutcáját három év 
alatt újítja föl a város. Az első fázis idén 
ősszel kezdődik és a postától a Petőfi  
térig újul meg az utca. Az Önkormány-
zat célja, hogy a városközpont zöldte-
rületekben gazdag, színes, izgalmas tér 
lehessen. A sváb építészeti jegyeket hor-
dozó óváros műemlék épületei is méltó 
környezetbe kerülhetnek majd így. A 
fejlesztésekkel közösségi terek épülnek 
térköves járdával, kis parkokkal, padok-
kal, zöld és virágos növényekkel, fákkal 
és pihenőparkokkal. A munkálatok vár-
hatóan szeptember közepén kezdődnek 
és két hónapot vesznek majd igénybe. 
A lakosság korábban háromféle terve 
közül választhatott és mondhatta el a 
véleményét, így született meg a végleges 

verzió. A kivitelezésre az Önkormányzat 
102 millió forintos keretet biztosít. 

Ezzel egyidőben a város új részén, a 
Klenityben, a Téglási András utca és kör-
nyékének (Sekrestyés és Kanonok utca) 
útjait is megépíti az Önkormányzat, ahol 
az úttest és a járdák is elkészülnek. A 
Téglási András utca megépítésével a Jó-
zsef Attila utca terhelése is csökken és a 
terület forgalma jobban eloszlik, egyen-
letesebb lesz majd.

Fejlesztés kompromisszumokkal

Július óta folyik a Szentistvántelepi Ál-
talános Iskola bővítése és korszerűsítése. 
A beruházásokat az tette szükségessé, 
hogy az utóbbi években egyre több szülő 
bízta gyermekét a budakalászi iskolákra, 
így a Telepi Iskolára is annak tudatában, 
hogy ebben a szép természeti környezet-
ben a tapasztalt oktatási szakemberek ki-
emelt fi gyelme irányul majd a tanulókra. 

A megnövekedett igények miatt az is-
kolai ebédlő épületére egy új szint kerül, 
amelyben négy új, modern tanterem lé-
tesül. Ezt a fejlesztést 114 millió forint ál-
lami forrásból a Nemzeti Sportközpontok 
(NSK) koordinálja, a kivitelezője pedig a 
Primogen Kft., amely novemberre vál-
lalta a nagy volumenű beruházás megva-
lósítását. 

Az új szint felépítése mellett saját 
forrásból a Budakalászi Önkormányzat 
is kezdeményezett egy régóta esedékes 
beruházást, az iskolai ebédlő teljes kor-
szerűsítését, melynek értéke mintegy 
13 millió forint.  A két fejlesztés egyide-
jűleg zajlik annak érdekében, hogy minél 

hamarabb korszerűbb körülmények közt 
tanulhassanak és étkezhessenek iskolánk 
diákjai.

A szintráépítést végző vállalkozó az 
épület statikai biztonságának fokozása 
érdekében többlet elemeket épített az 
épületbe, ennek elkészülte után kezdőd-
het meg az étkező felújításával kapcsola-
tos munka. Mindebből az is következik, 
hogy egy rövid időszakon keresztül, az 
új étkező elkészültéig az iskolások étke-
zésének megfelelő lebonyolítására más 
helyszínt kellett találni. Ennek a hely-
színnek alkalmasnak kell lennie a Telepi 
Iskola diákjai étkeztetésére, vagyis olyan 
helynek, amelynek mérete, befogadóké-
pessége megfelelő, és a nagyon szigorú 
élelmiszerbiztonsági előírások betartása 
is teljes körűen megvalósítható.

Több lehetőséget is megvizsgáltunk. 
Az egyik szerint a közeli Telepi Óvodában 
történik meg az iskolások étkezésének 
biztosítása, mivel a mintegy 600 méterre 
elhelyezkedő városi intézményben az 
összes feltétel és körülmény adott a nagy 
létszámú étkeztetéshez. Az egyeztetések 
során ellenérvként az osztályok kísére-
tének koordinációs nehézségei merültek 
fel, amelyek akkor is megmaradtak volna, 
ha a Város buszokkal szállította volna 
ebédelni az iskolásokat.

A másik – az iskola igazgatója által 

szorgalmazott – végül többséget kapott, 
mintegy 5 millió forintos költséggel járó 
lehetőség az volt, hogy a Telepi Iskola 
területén az étkezés biztosítása egy ide-
iglenes mobil létesítményben történik 
majd. Ennek engedélyezése és telepí-
tése idejére, előreláthatólag legkésőbb 
szeptember közepéig az étkezést bizto-
sító szolgáltató, a Junior Zrt. mindent 
meg fog tenni annak érdekében, hogy 
megfelelő étrendet biztosítson ebben az 
átmeneti állapotban is.  A szeptember 
közepéig tartó időszak alatt az iskolások 
szakszerűen csomagolt és előkészített 
hideg élelmet kapnak majd ebédre is, 
ennek többletköltségét az Önkormány-
zat, míg a mobil étkező extra ráfordításait 
a Telepi Iskolát fenntartó Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ vállalja.

Bízunk abban, hogy az új, modern 
tantermek, a korszerű és megújult étkező 
minden érintettet kárpótolnak majd a 
tanév elején felmerülő esetleges kényel-
metlenségek miatt. Ezúton is megkö-
szönve a tantestület, a szülők, a diákok, 
a Klebelsberg Központ, továbbá a beru-
házást végző vállalkozók együttműködé-
sét, mindent megteszünk azért, hogy a 
beruházások a tervezett véghatáridőben 
eredményesen befejeződjenek.
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Fótóra fel! 
Budakalász szelfi bútor a tóparton

Budakalász felirat hirdeti az Omszk-tó partján, hogy 
városunk egy lendületes, modern település. A „szelfi bútor” 
előtt a park gyönyörű hátterével a látogatók fotókat készít-
hetnek, amelyeket akár közösségi portálokra is felölthetnek, 
azt népszerűsítve, hogy Budakalász egy trendi hely. A fel-
irat kezdőbetűje a logóhoz hasonlóan szívet ábrázol, melybe 
akár bele is ülhetünk. A megvilágítás miatt pedig  még nap-
lemente után is készíthetünk fotókat.

Reméljük sokan és szívesen használják majd a város új 
szelfi zőhelyét! :)

Nyári extra fotópályázat 
eredménye

Nagypál Anita: Kálvária (Közönségdíjas) Orbán Dávid: Zugspitze (Különdíjas)

Örömmel hirdetjük ki a nyári fo-
tópályázatunk eredményét. A kö-
zönség kimagasló fölénnyel értékelte 
legjobbnak Nagypál Anita Kálvária 
című fényképét, amely képi világával 
és kreativitásával aratta le a babérokat.  
A zsűri különdíjjal jutalmazta továbbá 
Orbán Dávid Zugspitze című fotóját, 
melyet Ausztriában, Tirolban készítet-
tek a Zugspitze tetején 2.962 m maga-
san. A kiírók értékelték a pályázó azon 
igyekezetét, hogy felkészült a versenyre 
és már itthon kinyomtatta a logót, majd 
felvitte magával ekkora magaslatra!

Gratulálunk a nyerteseknek!
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Zöldhulladék szállítás

A zöldhulladékot városunkban 
a közszolgáltató 2017. második 
felében szeptembertől az alábbi 
napokon szállítja el: szeptember 
9., 23., október 7., 21., november 
4., 18.

Ezeken a napokon kizárólag 
a közszolgáltató matricájával 
ellátott zsákban vagy a közszol-
gáltató emblémájával ellátott 
zöldhulladék gyűjtő zsákban lehet 
kihelyezni a zöldhulladékot. A 
kötegelt ágakra, illetve gallyakra 
is kell matricát helyezni.

Amennyiben térítésmenetesen 
biztosí tott matricák száma nem 
elegendő, zöldhulladékos gyűjtőzsákot 
a hulladék gyűjtő udvarban, valamint a 
vas- és háztartási boltban (Petőfi tér 3.) 
lehet megvásárolni. 

Az utolsó szállítási nap 2017. 
november 18. Kizárólag ezen a 
napon a szolgáltató az ingatlanok 

elé kihelyezett kötegelt vagy zsákos 
zöldhulladékot korlátlan mennyi-
ségben, matrica nélkül elszállítja. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nem 
megfelelő időben kihelyezett zöl dhul-
ladékot nem szállítják el.

A hulladékszállítással kapcsolatban 
érdeklődni a közszolgáltató Zöld Bicske 
Nonprofi t Kft. ügyfélszolgálati számán 
lehet, telefonon: + 36 (22) 350-111; 
e-mailen: info@zoldbicske.hu, illetve 
aszemélyesen Hulladékudvarban 
minden hónap harmadik csütörtökén, 
12 és 16 óra között.

Tilos az égetés a városban!

A közterületek rendjéről szóló ön-
kormányzati rendelet szerint a lakosság 
egészségének és a környezet tisztasá-
gának védelme érdekében a kerti zöld-
hulladékot (növényi eredetű száraz 
hulladékot) elsősorban komposztálni 
kell. 

Mindennemű égetés is tilos váro-
sunkban! 

Kivételt képez ez alól a kerti grillezés, 
szalonnasütés, bográcsozás. Környe-
zettudatos lakosok többször felhívták a 
fi gyelmünket arra, hogy néhányan ezzel 
visszaélhetnek, ám szükséges rögzíte-
nünk, hogy az égetési tilalom betartatá-
sáért felelős rendészeti munkatársaink 
minden alkalommal sikerrel meg tud-
ták különböztetni a grillezést az ége-
téstől. Voltak továbbá olyan cselesnek 
hitt esetek, amikor a telektulajdonos az 
éjszakai órákra időzítette a szomszédait 
zavaró tűzgyújtást annak reményében, 

hogy akkor senki 
sem figyel oda 
erre. Ezekben az 
esetekben min-
dig sokkal szigo-
rúbb szankcióval 
néz szembe az 
érintett. Olyan is 
előfordult, hogy 
valaki a tiltás el-
lenére alágyújtott, 
és bátran elhagyta 
a helyszínt, bízván 
abban, hogyha 

senki nem jön elő, nem lesz következ-
ménye az égetésnek. A tűzoltók ilyen 
esetben is be tudnak menni az ingat-
lanra, egyrészt eloltják a tüzet, másrészt 
illő módon – a tűz otthagyásáért külön 
is – megjutalmazzák a másokat is veszé-
lyeztető, felelőtlen magatartást tanúsító 
ingatlantulajdonost.

Meg kell különböztetni a száraz zöld-
hulladék idéntől már teljesen tiltott 
égetését attól az esettől, amikor valaki 
mindenféle limlomot, műanyagot, káros 
összetevőket (hivatalos nevükön: kom-
munális, ipari eredetű vagy veszélyes 
hulladékot) tartalmazó egyéb anyagokat 
próbál eltüzelni akár nyílt téren, akár 
kazánban. Ez utóbbi ugyanis bűncselek-
mény, amely egyszerre eredményezhet 
büntetőeljárást, illetve a környezetká-
rosításért akár milliós nagyságrendű 
összeggel is megterhelheti a s vétkes 
pénztárcáját a zöldhatóság. 

Mit tehet a Város ebben az esetben? 
Egyrészt biztosítja a keletkezett zöld-
hulladék elszállításának lehetőségét, 
tavasszal két, ősszel egy alkalommal, 
ez utóbbi dátuma egy őszi szombati 
nap, nevesül 2017. november 18. Ekkor 
mindenkinek módja van kötegelve ki-
helyezni a zöldhulladékát, ennek el-
szállítása költségeit az Önkormányzat 
átvállalta. Másrészt rendeleti úton nem 
teszi lehetővé az égetést, és ehhez szank-
ciót is rendel.       

Mit tehet a polgár? Felelős ingatlan-
tulajdonosként felméri, hogy a kerttel 
együtt bizony kötelezettségek is együtt 
járnak, és ennek részeként a zöldhulla-
dékát vagy komposztálja, vagy elszállít-
tatja. Teheti ezt ingyenesen, háromszor 
egy évben, vagy a zöld zsákokba he-
lyezve, ha pedig a keletkezett zöldhul-
ladék-mennyiség szükségessé teszi, 
konténert rendel, ezt már saját költsé-
gén. Több helyi szolgáltató is rendelke-
zik engedéllyel ilyen tevékenységre.

A komposztálással nem csak a kör-
nyezetet kíméljük, hanem a vetemények 
és virágágyások talajerő-pótlását is költ-
ségmentesen elvégezhetjük. Arra is fon-
tosnak tartjuk felhívni a fi gyelmet, hogy 
az égetés légszennyező hatása mellett az 
égetőhely környékén jelentkező hőhatás 
miatt a talaj élővilágát, hasznos mikro-
organizmusait is károsítja.

A tiszta környezet és levegő mindany-
nyiunk érdeke, tegyünk érte közösen!
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Meseszép épületben Budakalász legi  abbjai

Önkormányza   hírek

Mintegy két hónap 
alatt újult meg a Budai 
úti bölcsőde. A közel 
százéves épület felújítá-
sát követően a szeptem-
beri nevelési év kezdetén 
Rogán László polgár-
mester és Ercsényi Ti-
borné alpolgármester 
átadta az intézményt 
a gyerekeknek és a ne-
velőknek. A felújítás 50 

millió forintból valósult meg, ebből harmincmillió forint külső köz-
ponti költségvetési forrás volt, a fennma-
radó összeget pedig az Önkormányzat saját 
költségvetéséből biztosította. Az épület kí-
vül-belül megújult, teljes tetőcserét végez-
tek, új, színes üvegberakásos bejárati ajtó 
készült, emellett korszerűsítették a fűtés és 
a villamos rendszert. Az energiahatékony 
működés jegyében 15 centiméteres szigete-
lést kapott a födém, a homlokzat, valamint 
a nyílászárókat is energiahatékonyra cse-
rélték, mindemellett napelemeket építettek 
a tetőre. A rezsiköltségek így nagymérték-
ben csökkennek majd a jövőben. Az épület 
homlokzata jól illeszkedik az óvárosi tele-
pülésképbe, amit a Budai út szeptember-
ben kezdődő felújítása méginkább kiemel 
és kiegészít majd.

Virágos  Budakalász
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Bemutatkoznak az intézményvezetők 

 Miért döntöttél úgy, hogy ilyen 
hosszú idő után váltasz a pályá-
don?

Tizenöt év után új kihívásokra vágy-
tam és örülök, hogy ebben az önkor-
mányzat megértését, támogatását és 
bizalmát élvezhettem. Jó szívvel, emlé-
kekkel hagytam ott a hivatalt, a hosszú 
és tartalmas évek alatt nagyon sokat 
tanultam, számos sikerrel és élménnyel 
gazdagodtam. 

Más jellegű az új munkám. Sokféle, 
szerteágazó és összetettebb feladataim 
vannak, de szeretem a kihívásokat. A 
közigazgatásban tanultaknak nagy hasz-
nát veszem, a vezetői, irányítói és a napi 
operatív feladatok minden nap új színt, 
változatosságot visznek az életembe.

 Milyen problémákkal szembe-
sültél ideérkezésed után?

Nem problémaként, hanem megol-
dásra váró feladatként élek meg minden 
elém táruló új helyzetet. Váratlanul ért, 
hogy három kisgyermeknevelő a nyár fo-
lyamán kérte munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetését. 
Természetesen megértettem a helyzetet 
és körülményeiket, mivel mindhárman a 
Budai úti Bölcsőde szakemberei voltak, 
így elsősorban az odajáró gyermekeket 
sajnáltam. Igyekeztem a helyükre a le-
hető leggyorsabban, a legjobb kisgyer-
meknevelőket megtalálni. Bízom ebben, 
és az első napok után úgy érzem, jól vá-
lasztottam.  Még tavasszal egy dajka a 
Budai úti bölcsődéből jobb körülmények 
reményében munkahelyet váltott, egy 
Mályva utcai dajka pedig szeptember 
elejétől nyugdíjba ment. Az ő helyükre 
is keresni kellett az utódokat, bennük is 

bízom, hogy élni tudnak a lehetőséggel.    
 Milyen kezdeti tapasztalataid 

vannak?
Közvetve, és most már közvetlenül is azt 
tapasztalom, hogy rendkívül jó az itteni 
szakembergárda, ennek köszönhető az 
a tény, hogy a bölcsődébe járó gyere-
kek szülei nagy elismeréssel vannak a 
bölcsőde működését illetően.  Úgy gon-
dolom, hogy a rendszerben a fogaskere-
keket kell megolajozni és úgy beállítani, 
hogy aztán folyamatos és tartós minőségi 
munkát tudjunk eredményezni. Ehhez 
adottak a személyi és az infrastrukturá-
lis feltételek. Célunk, hogy a gyerekek jó 
hangulatban, koruknak megfelelően fej-
lődjenek, és örömmel jöjjenek a bölcső-
débe. 

 A bölcsődei dolgozóknak sem 
lehetett könnyű a vezetőváltás, ők 
hogyan élték meg a kezdeteket? 

Az első hónapokban mindent és min-
denkit szerettem volna minél jobban 
megismerni. Naponta beszélgettem és 
beszélgetek a munkatársakkal, a veze-
tő-helyettesekkel a szakmai és tervezési 
feladatokról. Ez is a megismerési folya-
mat része, ami szükséges ahhoz, hogy 
szeptember elejére kialakíthassam az 
éves programunkat, munkatervünket. 
Örülök, mert úgy érzem a munkatársak 
nyitottak és együttműködőek, segítenek 
a változások közös megélésében. Meg-
nyugtató és egyben izgalmas a feladat, 
nagyon élvezem!

 Kiemelt kérdés a bölcsődében 
a kapacitás témaköre. Hogyan 
látod, a környékbeliek igényeit ki 
tudja szolgálni a bölcsőde? 

Az eddigi felvételi adatok alapján a 
2017/2018-as nevelési évre az intézmény 
valamennyi férőhelyét betöltöttük, a túl-
jelentkezőket várólistára helyeztük. Bu-
dakalász nagyon kedvező vonzó település 
az ide kiköltözők számára, a természeti 
környezet szépsége, a település kertvá-
rosias jellege kedveltté teszik a várost a 
betelepülő családok körében. Az újonnan 
épült lakóparkokból ezt követően is sok 
jelentkező várható. Az elkövetkezendő 
években túljelentkezésekre számítha-
tunk. 

 A Budai úti bölcsőde felújítása 
szeptember elején befejeződik, mi-
lyen változásokat jelent ez a szü-
lők és a gyerekek számára? 
A terveknek megfelelően, nagyon jól ha-
ladt a felújítás. Az épület ugyan nem lett 
nagyobb, de belülről teljesen megújult, 
megszépült. A két és fél hónapos zárva 
tartás ideje alatt külső-belső munkála-
tok történtek a házban, a fűtéskorsze-
rűsítés mellett tetőfödém és homlokzati 
szigetelést kapott az épület. A napele-
mek telepítése és a külső nyílászárók 
cseréje a ház hatékonyabb energiafel-
használását segítik. Ezek a fejlesztések 
minden bizonnyal gazdaságosabb mű-
ködtetést eredményeznek a jövőben. A 
bölcsődei csoportszobák új burkolatokat 
kaptak. Az utcai homlokzaton új, az óvá-
rosi jelleget megőrző, színes üvegű be-
járati portál nyílt, amellyel megoldódni 
látszik az intézmény önálló, független 
be- és kijárata. A bölcsőde valóban „me-
seszép” lett!  

Új intézményvezető 
a bölcsőde élén

Villám Zsuzsa  zenöt éven át több polgármester és 
jegyző elismerését és bizalmát élvezve dolgozo   a Pol-
gármesteri Hivatalban, ahonnan városi díjazo  ként 
búcsúzva, 2017. júniusától a Budakalászi Bölcsőde in-
tézményvezetőjeként végzi munkáját. Megkerestük, 
meséljen az első hónapok élményeiről, tapasztalatairól.
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Égő személyautót oltottak a tűzoltók

Az elmúlt hetekben egy személygépkocsi 
égett a Zrínyi utcában, illetve a körülötte 
felhalmozódott nagy mennyiségű faanyag 
is időközben lángra kapott. A Budakalászi 
Tűzoltó Őrs tagjai a szentendrei és pomázi 
őrssel közösen sikeresen megfékezték a 
lángokat.

Féktelen száguldó

A Szentendrei úton egy Szentendre irá-
nyába tartó fi atal fi ú olyan gyorsan haladt 
autójával egy este, hogy nem tudta volna 
a terelő járdasziget miatt az ott közlekedő 
kerékpárost kikerülni. Így kénytelen volt 
lefékezni és egy 35 méteres fékút végén a 
padka úgy megdobta a kocsit, hogy az for-
galommal szembe sodródott úgy, hogy a 
köztéri hulladéktárolót kilapította. Mialatt 
az elkövető megállt kereket cserélni, egy 
lakos lefotózta a rendszámot. Azonosítást 
követően az elkövető a rendőröknek elis-
merte a kárt, bírságot kapott, felelősség-
biztosításának terhére rendbe hozatják a 
szemeteseket. Kérjük a szabályok fokozott 
betartását, hogy ne kerüljön emberéletbe a 
féktelen száguldás!

Rendőrségi felhívás

Ismeretlen tettes 2017. augusztus 8-án 
14:00 óra és augusztus 09-én 11:45 óra 
közötti időben a Budakalász Lenfonó 
HÉV állomáson lévő diszpécser épületre 
nonfi guratív falfi rkát festett. Kérjük, aki 

információval rendelkezik az esettel kap-
csolatban, jelezze : 06 26 502400

Ittas ámokfutó a volánnál

Az M3 autópályán nemrég egy vezető arra 
lett fi gyelmes, hogy egy gépkocsi gyorsan 
közeledik felé. Később nekiment letörve 
a tükrét és gyorsulva közeledett Budapest 
felé. A férfi  követni kezdte, a másik kocsi 
ekkor már 160 km/h körüli sebességre 
váltott. Felment a Megyeri hídra, majd a 
budakalászi áruházak felé vette az irányt. 
Itt kevésen múlt egy nő élete, akit szinte 
a kocsi alá gyűrt, de az illető még el tu-
dott ugrani. A vezető nekiment egy táblá-
nak, átugratott a járdaszigeten és elindult 
az egyik áruház gazdasági bejárata felé. 
Onnan nem tudott továbbjutni, vissza 
akart tolatni, ezért aki üldözte kigurult 
mögüle, a férfi  kiugrott és feltartóztatta a 
gépkocsit. A 60 év körüli nő erősen ittas 
volt. A nő jogosítványát előző este vették el 
szintén ittas vezetés miatt és aznap reggel 
már okozott egy balesetet. 

Pénzlopás
Városrendészek intézkedtek egyik este az 
Omszk parkban. Egy fi atal nő Békásme-
gyeren a bankautomatából nagyobb ösz-
szeget vett ki, majd a HÉV-en négy ember 
körülállta és egyikük kilopta tőle a pénzt. 
Budakalászon mindannyian leszálltak, a 
meglopott nő követte a csoportot és végül 
az Omszk parkban kihívta a rendőrséget. 
Az elkövetők egymással is konfl iktusban 
álltak és egyikőjük ittas állapotban volt. 
A társaság tagjait előállították. Vigyázza-
nak értékeikre!

Cserbenhagyott temetőkapu

A Csalogány utcai temetőnél egy idősebb 
hölgy látogató, miután leparkolta autóját, 
elfelejtette behúzni a kéziféket. Bement a 
temetőbe, ám eközben az autó gyorsulva 
gurulni kezdett, míg végül nekirontott 
a temető kapujának és kidöntötte azt. A 

tulajdonos miután észlelte az esetet, meg-
ijedt és el akart menekülni a helyszínről. 
Arra nem számított, hogy mindennek egy 
szabadságon lévő rendész volt szemtanúja. 
A nőt előállították és bírságot kell fi zetnie.
 
HÉV gázolás
A helyi, pomázi és szentendrei Tűzoltó-
ságnak kellett kivonulnia egy délután a 
Lenfonó HÉV megállóban történt gya-
logos gázolás miatt. Meg nem erősített 
szemtanúi vélemény alapján az illető ön-
gyilkossági szándékkal lépett a szerelvény 
elé. Az áldozat nem került a kerekek alá, a 
férfi t szinte sértetlenül mentették ki végül 
a tűzoltók a szerelvény alól.

Rendőrőrsi fogadóóra

Kevésbé köztudott lehetőség, hogy a buda-
kalászi rendőrőrs körzeti megbízottai fo-
gadóórát tartanak a szentistvántelepi Hév 
megállóban lévő telephelyükön. Érdemes 
élni a lehetőséggel az alábbi esetekben:
•  családi erőszak történt, de az illető nem 

meri senkinek elmondani;
•  a szomszéddal folyamatos konfl iktusban 

áll valaki és ez ellehetetleníti az életét;
•  bűncselekményről, vagy a rendőrség 

számára fontos információról van tudo-
mása, de szeretné megőrizni a névtelen-
ségét.

A fenti helyzetekben lévők számára kész-
séggel nyújtanak a rendőrök segítséget, 
illetve adnak tanácsot, valamint az ille-
tékes szervekhez irányítják az érintet-
tet, amennyiben az nem a rendőrség. Ha 
bűncselekmény ér bennünket, jelezhetjük 
személyesen a Szentendrei Rendőrkapi-
tányságon, vagy e-mailben a szentend-
rerk@pest.police.hu email címen. 

 Telefonos elérhetőségek és foga-
dóóra időpontok:
Stankóczi Zsolt c. r. ftzls. (70) 400-
7077 – minden hónap első keddi 
napján 09:00 és 10:00 óra között
Kökény Sándor c. r. zls. (70) 400-
7071 – minden hónap első keddi 
napján 11:00 és 12:00 óra között
Streleczky József r. ftörm. (70) 400-
7078 – minden hónap első keddi 
napján 08:00 és 09:00 óra között
Barna Szabolcs r. ftörm. (70) 376-5314 – 
minden hónap harmadik csütörtöki nap-
ján 12:00 és 13:00 óra között

Rendésze   események 
augusztusban

Kék hírek
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket, amíg lehet

A régi Magyarországon az 1760-as 
években a tífusz és kolera miatt lecsök-
kent a népesség. Németország Bayer 
tartományából telepítettek ide néme-
teket, majd szerbeket Budakalászra 
és környékére. A XVIII. század végén 
az idetelepített sváb nagycsaládosok 
lakást, állatokat, iskolai és anyagi tá-
mogatást kaptak. Kálmán bácsi ükapja 
Pilisvörösvárról ekhós szekérrel érkezett 
Budakalászra. A betelepítést a katolikus 
egyház hajtotta végre. A család felmenői 
ekkor kerültek a kálvária-dombi kis-
házba, melyet ők építettek. Ekkor még 
egy helyiségből állt a kis nádfedeles épü-
let, melynek 40 centiméteres, agyaggal 
bélelt kőfalai voltak.

Abban az időben Budakalászon csak 
nádfedeles házak épültek, ez volt a leg-
olcsóbb építészeti megoldás. A lápos 
település ekkortájt a Duna deltájába 
tartozott, árterület volt, így könnyen 
elérhető volt a nád. 1965-ben is volt itt 
egy nagy árvíz, melynek során egész 
Szentistvántelep és még a Klinger gyár 
is vízben állt. Nagy közösségi összefo-
gással épült újra akkor a falu. A helyi 
ismert előkelő földbirtokost és nemes-
embert Kaláznak hívták. Gyönyörű kas-
télya volt itt és hatására gazdagodott a 
falu. Szinte az egész település hozzá tar-
tozott. A helyi szerbek állattenyésztés-
sel, gyümölcstermesztéssel, halászattal 
foglalkoztak. Mivel egy meder volt a 
falu mellett, sok hal volt errefelé. A Kál-
vária-dombon abban az időben szerb 
temetőt hoztak létre, ahol fontos szem-
pont volt, hogy ezt a területet semmi-
képp ne érje víz. Kálmán bácsi kőműves 
nagyapja volt a temetőgondok. Emellett 
a mesterember sok házat épített a he-
lyiek megrendelésére. Az itteni öt kocs-
mához (Gröschli, Simon, Radonics, Kert 

u., Sebő) tartozó sörtároló jégvermek te-
tejét is ő készítette. 

Kálmán bácsi nagymamája a Dunán 
vízbefúlt, így öt gyermeke árvaházba ke-
rült. Közülük édesapja megszökött az in-
tézményből. 1939-ben született Kálmán 
bácsi, aki azóta is itt él ebben a házban.  
Az 1944-es téli helyi háborús esemé-
nyekre máig jól emlékszik. A németek 
a Magyar és Kereszt utcákba teleped-
tek be tankjaikkal, amikről az oroszok 
tudomást szereztek és lefényképezték 
őket. Az orosz bombatámadás tervezett 
idejére a németek már továbbálltak, 
erről az ellenség azonban nem tudott. 
Szenteste először a Sztálingyertyát dob-
ták le, hogy bevilágítsa a területet, mivel 
keresték a német harckocsikat. Ezután 
már hullottak a bombák. Három buda-
kalászi házat ért bombatalálat ezen az 
estén, több haláleset is történt. A hegy-
oldalban akácerdő volt akkoriban, me-
lyet a németek rejtőzésre alkalmasnak 
találtak. Fentről akarták az oroszokat 
géppuskáikkal lőni, így 1944 tavaszán 
ide helyezték el lövészárkaikat, tank-
csapdáikat. Végül az oroszok Csobánka 
felől érkeztek, így erre nem került sor. 

Kálmán bácsi apja az akkor hadi-
üzemként működő Optikai Művekben 
dolgozott. Harckocsikat, ágyúkat, tan-
kokat gyártottak. 1947-ben a háborús 
részvétel miatti büntetésként, illetve a 

németországi lakossághiány pótlására 
hajtották végre a svábok kitelepítését. 
A Neubrandt család mentességet kapott 
a hadiüzemben való háborús részvétel 
miatt. Tragédia, hogy mintegy 400 bu-
dakalászi svábot mégis kitelepítettek 
ekkor.

1956-ban két helyi lakos vett részt a 
forradalmi eseményekben. Pinc László 
volt az egyikük, akinek a lábát ellőtték. 
Másikuk a fi atal Tolonics fi ú volt, akit 
agyonlőttek. 1956 után az orosz tankok 
Budakalászon is megjelentek. A Fő tér-
ről fi gyelték és keresték a katonaszöke-
vényeket, akik feltételezhetően az Ürömi 

út irányába próbáltak menekülni. Kettőt 
közülük le is lőttek, a szerb temetőben 
temették el őket. Kálmán bácsi fele-
sége, Nagy Mária Debrecenből érkezett 
Kiskovácsiba 1961-ben. Budakalászon 
1870 óta működött Zelter Miksa svájci 
zsidó tulajdonában álló gyapjúmosó 
és szövőgyár. Lanoil olajat nyertek ki 
a gyapjúból, melyet a szépségiparban 
hasznosítottak egészen a gyár 1974-es 
bezárásáig. Kálmán bácsi 20 évig volt itt 
művezető, feleségét is itt ismerte meg, 
aki szintén itt dolgozott. 1963-as házas-
ságukat követően egy lányuk született.

Legközelebb Szurján Oszkár történe-
tével jelentkezünk.

Neubrandt Kálmán: 
Aki megélte a háborút, sosem felejti!

A Kálvária-dombot egyszer érdemes a lépcsőtől távolabbi, 
hátsó úton megközelíteni, mert bár ez a kevésbé ismert út-
vonal, mégis annál szebb. Ha erre járunk, találkozhatunk 
Kálmán bácsival, aki a járókelőket gyakran kínálja saját 
szedésű gyümölccsel. Ő i   él ebben a több mint százéves 
házban 74 éve. I   nincs mobiltelefon, nincs internet és a 
postát sem hozzák fel. Emelle   Kálmán bácsi 75 %-os lá-
tássérült, mégis boldogan él a dombtetőn feleségével. Ma 
a régi időkről mesél nekünk egy pohár hűsítő víz melle   
cseppnyi konyhájában.
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Építésze   útmutató
Településképi rendelet

Építészet

A településképi arculati kézikönyvvel 
egy időben minden településnek törvényi 
kötelezettsége elkészíteni a településképi 
rendeletet. A rendelet tartalmazza a helyi 
védett épületekre vonatkozó előírásokat, 
a településképi követelményeket – ez a 
fejezet tartalmazza a reklámok elhelyezé-
sére vonatkozó előírásokat is –, a kötelező 
szakmai konzultáció előírásait, a telepü-
lésképi bejelentési és véleményezési eljá-
rás előírásait, a településképi kötelezés 
és a településképi bírság szabályait, illet-
ve a helyi védett épületekkel összefüggő 
önkormányzati ösztönző rendszer szabá-
lyait. A településképi rendelet elfogadá-
sával egy időben a korábban elfogadott 
reklámok elhelyezésére, településképi 
bejelentésre, véleményezésre, szakmai 
konzultációra, helyi védett épületekre 
és területekre vonatkozó önkormányza-
ti rendeletek hatályukat vesztik. Mivel a 
településképi rendelet tartalmazza majd 
a településképre vonatkozó előírásokat, 
a helyi építési szabályzatot módosítani 
szükséges ennek kapcsán, azaz a jelenleg 

hatályos HÉSZ-ben 
a témában szereplő 
előírásokat egy gyor-
sított eljárással töröl-
ni kell. 

A településké-
pi előírások egy új, 
eddig nem használt 
rendszerben kerülnek meghatározásra. 
A rendeletet megalapozó településké-
pi arculati kézikönyvben lehatárolásra 
kerültek a településképi szempontból 
eltérő karakterű, eltérő jelleggel rendel-
kező településrészek. Ezek a városrészek 
jogszabály szerint védett, településképi 
szempontból meghatározó, illetve egyéb 
kategóriába sorolhatóak. Az egyedi és te-
rületi építészeti követelmények a területi 
kategorizálástól függően megengedő, til-
tó illetve kötelező jelleggel írhatóak elő. 
Ennek értelmezését a rendelet szövege 
mellett térkép is segíti majd.

A településképi előírások a Budakalá-
szon kialakult alapvető arculati eredmé-
nyek megőrzését célozzák. A HÉSZ által 

előírt, különböző városrészekben köve-
tendő tetőforma, szín, anyaghasználat, 
megjelenés tekintetében tehát nem vár-
ható változás a rendelet elfogadása után 
sem.

A kézikönyv és a rendelet kapcsán 
augusztus 22-én tartott lakossági fóru-
mon megjelenteknek ezúton köszönjük a 
részvételt és az észrevételeket. A partner-
ségi egyeztetés során beérkezett vélemé-
nyeket köszönettel vettük, a javaslatok 
nagyon hasznosnak bizonyultak (pl. vé-
dett épületre szerelt világítás elhelyezési 
lehetőségei, stb.), és lehetőség szerint 
beépítésre kerülnek a kézikönyvbe és a 
rendeletbe.

Elhunytak neve az újságban
Több lakossági kérést is kaptunk arra 
vonatkozóan, hogy jelenjen meg az el-
hunytak neve a Budakalászi Hír mon-
dóban. Adatvédelmi szabályok mi att 

er re akkor van lehetőség, ha a hozzá-
tartozók az anyakönyvvezetőnél ki-
töltenek egy nyilatkozatot, melyben 
en ge délyezik az elhunyt nevének megje-
lenítését. Ugyanez a hozzájárulás szük-
sé ges a házasságkötések esetében is. 
A nyomtatványok letölthetők a webol-
da lon: budakalasz.hu/ugyintezes/
anyakonyvi-ugyek/

Adatvédelem

Anyakönyv

Élet keresztyén Szemmel

Szépkorú

Anyakönyvi hírek
Augusztusban anyakönyvi események:

Gyászhírek

Szeretettel köszöntjük 
Budakalász Város legifjabb polgárait:

Jakab Szonja Karina
Jancsovics Botond
Kormos Zalán
Mocsári Márton

Petrilla Gréta Anna
Szamkó Fanni Anita
Takács Vilmos Fülöp

Augusztusban töltötte 
100. életévét 
Gänsler Sándorné.  

Jó egészséget 
kívánunk neki!

ÚjszülöttekHázasságkötés
Városunkban 
júliusban 
tizenhat pár kötött 
házasságot. 

Városunkban júliusban 
tizennyolc hunytak el. 

Részvétünk a hozzátartozóknak!

Júliusban elhunytak:

Az ifjú párnak 
gratulálunk! 

Jó egészséget kívánunk neki!
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Értékvédelem

Mesélő véde   épületek
Mesélő véde   épületek 5. – Budai út 95.

Mesélő véde   épületek 6. – Sváb Tájház

A Budai útnak valóban múltidéző han-
gulata van. Itt egymást érik az Ófalu épü-
leteinek gyöngyszemei és ódon házfalai. 
Csíki Péter fiatal mérnök kalauzol minket 
édesanyjával házukban és tárja fel előt-
tünk az avatatlan múltat. Az épület tör-
ténete az 1900-as évek első feléig nyúlik 
vissza, amire utal az is, hogy a hátsó ud-
varban állt gazdasági épület bontásakor 
1889-es évszám-nyomatos tégla is előke-
rült. Valószínűleg a nagy ház télen-nyáron 
komfortot biztosító vastag falai is hasonló 
korú téglákból készültek.

A dédapa, Kolimár Pál szövőmester-
ként került vidékről a budakalászi textil-
gyárba, és a Gyár utcában laktak, mígnem 
1945-ben a jeges árvíz elöntötte a lakó-
helyüket. Ekkor költöztek ideiglenesen 
a Budai út 95-be, ahol Adél néni, aki öz-
vegyként egyedül élt a házban, befogadta 
őket. Nem sokkal később Kolimárék meg 
is vásárolták tőle az ingatlant.

A háború alatt gyakran megfordultak 
a házban az oroszok, a dédapa a hadifog-
ságban megtanulta a nyelvet, így jól tudott 
kommunikálni az orosz tisztekkel. Egy 
történet szerint a hátsó gazdasági épület-
ben német katonákat tartottak fogva. A 
katonák kiszabadultak, az oroszok pedig 
a hegyre magasan felhúzódó kert felé ül-
dözték őket, ahol az egyiket le is lőtték. A 
lelőtt német katonát a dédapa temette el 
ott a kertben, a Gerinc utca környékén.

A veranda már 1945-ben is üvegezett 
volt, feltehetőleg a ház tervein is így sze-
repelt, az akkori fényképeken vadszőlővel 
volt befuttatva a teljes belső udvari hom-
lokzat. Az udvaron álló fenyők közül az 

első kettő már 1945-ben is itt állt. A ház 
mellett álló ezüstfenyő mindig nagy becs-
ben állt. Az 1980-as évek elején Péter 
szülei költöztek a hátsó gazdasági épület-
ben kialakított lakásba, majd 1984 körül 
az épületet lebontották, és egy új családi 
házat építettek a helyén. A régiből az első 
szoba, illetve a hegy gyomrában futó pin-
ce maradt meg. Az ingatlan fölötti kertet 
hajdanán szőlő és gyümölcsfák díszítet-
ték, mára ez utóbbi maradt meg, nagyon 
kellemes, kiváló panorámával rendelkező 
pihenőhellyé alakítva.

Péter 2015-ben örökölte az ingatlant, 
így az elmúlt években fő szabadidős elfog-
laltsága a ház belső korszerűsítése mellett 
külsejének korhű visszaállítása volt, amely 
jelenleg is folyamatban van. A ház védett 
értékének számít az épület teljes tömege, 
utcai homlokzata, fa szerkezetű tornáca és 
kerítése, ezeket az elemeket feltétlen érde-
mes kiemelni.

Hol is járhatnánk másutt, mint újra a 
Budai úton, ahol a helyi sváb közösség ve-
zető személyisége Wagnerné Klupp Kata-
lin vezet utunkon, akit erős érzelmi szálak 
kötnek ide. A ritka szép állapotban meg-
őrzött és gondosan rendben tartott tájház 
1892 környékén épült, Kati nagyszüleinek 
házassági évében építette a friss nászpár. 

A népes család a Weiszhár nevet vi-
selte és sokukat sajnos kitelepítettek. A 

tragikus történelmi események szétsza-
kították a családot, helyükre felvidéki 
magyarok kerültek. Az épület a Weiszhár 
család leszármazottaié volt 1998-ig, ami-
kor megvásárolta tőlük az önkormányzat. 
A Német Nemzetiségi Egyesület 2003-ban 
kapta használatba tájház célra. A felújítás 
önkormányzati és pályázati forrásokból 
valósult meg, visszaállítva így az eredeti 
állapotokat. 

A nagy múltú helyi sváb közösség em-
lékeinek felkutatásában és dokumentá-
lásában óriási segítséget nyújtott az évek 
során Trendl Ferenc, szintén egykori bu-
dakalászi kitelepített, akit munkásságáért 
Áder János Magyar Ezüst Érdemkereszt-
tel tüntetett ki 2015-ben. 

A tájház megnyitása óta rendszeres 
vendégekként fordulnak meg itt népes 
iskolai csoportok és múltjukat kutató tá-
volba szakadt hazánk fiai.  A gyerekek 
honismereti óra keretében látogatják jel-
lemzően a házat. Kipróbálhatják régi idők 
mezőgazdasági tárgyait, ősi tangóharmó-
nikát, nézegethetnek százéves budakalászi 
fotókat, megtekinthetik a korabeli ruhá-
kat, konyhai eszközöket, porcelán étkész-
leteket. A látogatók találkozhatnak eredeti 
jeges hűtőszekrénnyel, késélezővel, szenes 
disznóperzselővel, mérlegekkel és egy régi 

szekérrel is. A hátsó kertben ősi kopjafák 
is megbújnak. Az ablakokban nyíló pa-
rasztmuskátliknak méltó keretet nyújta-
nak a kézzel horgolt függönyök. 

Érdekes történet, amikor egy Német-
országban élő magyar kezébe akadt egy 
budakalászi bejegyzéssel ellátott ősi Bib-
lia. Az utolsó pillanatban sikerült a tűzre 
vetéstől megmenteni és visszajuttatni ere-
deti helyére, így került a tájházba. Több 
eredeti mesterlevelet is láthatunk kiállítva 
az ódon falakon az 1800-as évek elejéről. 
Kati édesanyjának 1936 évi esküvői ruhája 
szintén megtekinthető a kiállítási tárgyak 
közt. A családfakutatás során kiderült, 
hogy Kati felmenői közt egészen 1812-ig 
találhatók budakalásziak. 

Kiemelten értékes épületrészek a tor-
nác faragott díszei, az ablakok, a padlásab-
lak, a kerítés, valamint az utcai homlokzat 
minden eleme.



Augusztus 20-i nemze   ünnep és díjátadó

Hagyományosan szentmisével kezdő-
dött augusztus 20-án délelőtt Budaka-
lászon az Államalapítás és Szent István 
király ünnepe. A misén Kelemen László, 
Budakalász új plébánosa prédikációjá-
ban Szent István jelentőségéről beszélt. 
A misét követően rendhagyó módon az 

esős időjárás miatt a templomban foly-
tatódott a városi ünnepség, ahol Dinnyés 
József előadóművész a magyar történe-
lem fejezeteit elevenítette meg egy régi 
hangszeren, kobozon kísért dalaiban. 
Budakalászon tradicionálisan az augusz-
tus 20-i ünnepségen adják át a település 
vezetői a legmagasabb városi elismeré-
seket. A zsúfolásig megtelt templomban 
Rogán László polgármester és Ercsényi 
Tiborné alpolgármester ez alkalommal 
a Budakalász Díszpolgára kitüntető 
díjat Garami Lászlóné, Margó néninek 
nyújtotta át a város társadalmi és civil 
közösségének építéséért és a települé-
sen élők egészségmegőrzése érdekében 
kifejtett több évtizedes munkája elisme-
réseként. A Budakalász Kultúrájáért díjat 
pedig Juhász Zsolt táncos, koreográfus 
vehette át Budakalász kulturális életé-
ért végzett munkájáért, a táncművészet 
területén elért elévülhetetlen érdemei 
megbecsüléseként. A díjazottak meg-

hatottan köszönték meg a kitüntetést 
és elismeréssel szóltak az őket segítők, 
munkájukban közreműködők támogató 
tevékenységéről is. A Budakalászért Em-
lék ér met Dr. Asztalos Imre gyermekorvos 
számá ra adományozta a Képviselő-testü-
let. A díjat ez alkalommal kivételesen a 
július else jei Semmelweis Napon adták 
át. A Szent István Alapítvány évek óta 
ösztöndíjjal segíti a jó tanuló, ugyanak-
kor nehezebb anyagi körülmények között 
élő budakalászi egyetemistákat, főiskolá-
sokat. Pártai Lucia, a szervezet elnöke az 
ünnepségen ismertette a támogatásban 
részesülők nevét. Augusztus 20. az új ke-
nyér ünnepe is, ennek tiszteletére áldotta 
meg László atya a nemzeti színű szalaggal 
átkötött kenyeret. A rendezvény koszorú-
zással zárult, ahol a pártok, civil szerve-
zetek és magánemberek helyezhették el 
koszorúikat Szent István szobránál.

Közélet
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Budakalász Kultúrájáért Díj
Juhász Zsolt

Juhász Zsolt Szegeden született, tanulmányait a 
szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola szobrász tagozatán végezte, majd a 
Magyar Táncművészeti Főiskola néptánc pedagógus 
szakán szerzett diplomát. 

Szakmai vezetőként, koreográfusként és táncosként művészi, 
alkotói pályája rendkívül gazdag. A „holt” hagyományőrzés he-
lyett az élő és újjászületni képes tradíció továbbvitelét, átadását 
tűzi ki célul. Előadásaiban múlt és jelen, hagyomány és kísérle-
tezés, autentikus néptáncot és újító művészi felfogást tükröző 
koreográfi ák alkotnak elválaszthatatlan egységet.

Megszámlálhatatlan neves koreográfi a megalkotója. A haza-
iak mellett több nemzetközi produkciónak is szerzője, emellett 
aktív tagja a meghatározó szakmai szervezeknek. Munkáját szá-
mos díjjal ismerték el, 2007-ben Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkereszt kitüntető elismerésben részesült.

Juhász Zsolt az országos és nemzetközi sikerek mellett kalászi 
is a szó legnemesebb értelmében. Nem itt született, felnőttként 
lett városunk lakója, nem őseitől hozta a „kalásziságot”, ám na-
gyon gyorsan, a néptáncon keresztül ráérzett arra a különleges 
miliőre, mely településünk sajátja. Budakalász bronzkori emlé-
kei, ókori története, svábok, szerbek, magyarok együttélése ih-
lette a Kövek éneke című táncjátékát. Hasonló - egy település 
történelmét feldolgozó - művészeti alkotással nem sok város 
büszkélkedhet.

Elévülhetetlen érdemei vannak a Lenvirág és Kalász Tánc-
együttes vezetésében. Személyéhez fűződik az 1999 óta minden 
évben megrendezett Kalászi Kortárs Tánctalálkozó. A Duna 
Táncműhely több produkciójának ősbemutatója Budakalászon 
volt, ezáltal a szakmai körökben Budakalász neve azonosult a 
néptáncon alapuló kortárs táncművészet műhelyével. Minde-
mellett nagy részt vállalt a Kalászi Vígasságok szervezésében is. 

Bízunk benne, hogy istenadta tehetségével és szakmai tudásá-
val továbbra is aktívan hozzájárul Budakalász művészeti életé-
hez. Művészi pályájához kívánunk további sikereket!

„Budakalász Díszpolgára Díj
Garami Lászlóné

Garami Lászlóné, Margó néni 16 éve, már nyugdí-
jasként költözött Budakalászra, hogy lánya és unokái 
közelében lehessen. A három unoka mellett jutott idő 
a helyi közéletbe beilleszkedni, tevékenykedni, hiszen 
korábban pedagógusként egész életében fontos volt 
számára a közösségért tenni, cselekedni. 

Budakalászon 2002 óta a választási bizottság tagjaként, majd 
később elnökeként ismerkedett a helyi lakossággal, a közélet-
tel. 2005. évben Dr. Gál Katalin háziorvos kérésére vállalta és 
megalakította, majd sok-sok évig szervezte az Egészségklubot, 
amely ma is a település egyik legismertebb, legjobban működő 
civil szervezete, s amelynek ma is tiszteletbeli elnöke. 2006 óta 
Budakalász Helyi Választási Bizottságának elnökhelyettese, a 
választások tisztaságának őre. Ettől az évtől kezdődően a mai 
napig az Önkormányzat Népjóléti Bizottságának lelkes külsős 
tagja, ahol mindig aktívan képviseli a szociálisan rászoruló csa-
ládok érdekeit. Az önkormányzat által évek óta fi nanszírozott 
preventív szűrőprogramok motorja. Valamennyi korosztály-
ban jól érzi magát, ugyanakkor a nyugdíjasok közösségépítése, 
mentális közérzetük javítása mindig különlegesen fontos szá-
mára. 2008-ban az ő javaslatára és kezdeményezésére szervez-
te meg az önkormányzat az Idősek Karácsonyát, amely a mai 
napig az egyik legközkedveltebb rendezvény a nyugdíjasok kö-
rében. 
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Bemutatkoznak az intézményvezetők 

 Hogyan értékeli az elmúlt öt 
évet? Mennyire elégedett az elért 
eredményekkel?

Összességében jó szívvel gondolha-
tok vissza az eltelt öt esztendőre. Nap-
jainkra a Kós Károly Művelődési Ház 
és Könyvtár Budakalász és a kistérség 
közkedvelt és látogatott közművelődési 
színterévé nőtte ki magát. A sokszínű 
programkínálatunk mellett helyet kap-
tak, illetve együttműködünk a helyi 
civil szervezetekkel, nemzetiségekkel, 
intézményekkel, egyházakkal. Sikerült 
jó szellemű, dolgozni tudó és akaró, 
kreatív, lojális munkatársi közösséget 
kialakítani. A tárgyi és épített környezet 
is folyamatosan fejlődött, számos felújí-
tás történt az intézményben. Az építke-
zés első fázisán túlléptünk, de van még 
feladatunk bőven.

 Budakalász dinamikusan fej-
lődő kisváros a főváros közelében. 
Hogyan tudnak alkalmazkodni az 
ebből adódó kihívásokhoz, lehető-
ségekhez? Mi a titkotok? 

Szerintem a közösség a titok. Van 
egy lelkes, kreatív, tehetséges csapat, 
egy gondoskodó fenntartó és különle-
ges helyi lakosság. Ezek az adottságok 
számunkra mind erősséget jelentenek. 
Meg kell jegyeznem, hogy szerencsések 
vagyunk, mert a város igényes és nyitott, 
kultúrafogyasztó, aktív lakossággal ren-
delkezik. Szép környezetben, minőséget 
várnak el tőlünk, tehát a motivációnk 
folyamatos. De mindemellett be kell 
látnunk, hogy igazából vannak olyan 
műfajok, dolgok, amikkel nekünk nem 
kell konkurálni, gondolva itt Budapest 
közelségére. Az emberi léptékű közeli, 
közösségi élményekben jók tudunk 
lenni, erre  ezekre fektetjük a hangsúlyt. 

Ez a családias jelleg adja Budakalász 
egyediségét, amihez hűnek kell marad-
nunk, ha a helyi emberekért dolgozunk. 
A civilek, a nemzetiségek, a helyi erők 
mind kiveszik a részüket a város közös-
ségi életéből. Valahogy mindannyian 
nálunk találnak életteret, ennek mi na-
gyon örülünk. 

    
 Sok szülő szeretné, ha közép-

iskolás korú gyermeke számára 
helyben is lenne szórakozási lehe-
tőség. Hogyan tudják megfogni, 
itt tartani a szórakozni vágyó fi a-
talokat? Lehetséges-e egyáltalán 
Budapest mellett vonzó progra-
mot ajánlani ennek a korosztály-
nak?
Budapest közelsége előny és hátrány egy-
aránt. A családos, kisgyermekes és az idő-
sebb korosztályt könnyebb becsalogatni 
az intézménybe. A fi atalok életvitelüknél 
fogva többet tartózkodnak Budapesten, 
őket valóban nehezebb megmozgatni. 
Az elmúlt évek tapasztalata azt mu-
tatja, hogy megfelelő programkínálat-
tal, kreatív ötletekkel ez a korosztály is 
megszólítható. Sok a versenytárs, bő a 
programkínálat a fi atalok részére, ne-
künk ebben a térben kell meglelni azokat 
a megoldásokat, amelyek vonzók lehet-
nek a számukra. Azok a fi atalok, akik már 
jártak nálunk, gyakran visszatérnek. Na-
gyon sok kisgyermek része az életünknek, 
ők már fi atalon megismerkednek velünk, 
így a fi atal utánpótlás biztosított.

 Kevesen tudják, hogy a Művelő-
dési Ház vezetője négygyermekes 
családapa. Hogyan fogadja a csa-
ládja, a gyerekek ezt az intenzív, 
ünnepnapokat nem ismerő mun-
kakört? 

Mindig is kulturális területen dolgoz-
tam, így a gyerekek ebbe az intenzív élet-
vitelbe születtek bele. Szerető és támogató 
családban élek, ez nagy segítség. Idáig si-
került az egyensúlyt fenntartanom, hogy 
a munka ne menjen a család rovására, 
volt elegendő időm a megfelelő receptet 
kidolgozni. A családi életem is intenzív, 
nagyon ritkán ülünk otthon, sok közös 
programon veszük részt. Természetesen 
vannak nehezebb időszakok, de ezeket 
is megfelelően kezeljük. A feleségem és 
a gyerekek is aktív részesei a kulturális 
életnek, így értik és érzik, mit jelent ezen 
a területen dolgozni. Elég, ha csak a kü-
lönóráikra, szabadidős tevékenységeikre 
gondolok: zongora, népi ének, balett, 
úszás, cserkészet, robotika szakkör, röp-
labda, labdarúgás. Folyamatosan részt 
veszünk kulturális és sporteseményeken, 
közösségi kezdeményezéseken, nálunk ez 
a mindennapok része.

 Hogyan képzeli el a következő 
öt évet?  

A legfontosabb számomra, hogy meg-
maradjon a mostani szakmai csapat. Na-
gyon jó partneri kapcsolataink vannak, 
amiket szeretnénk a jövőben is ápolni. 
Szeretnénk folytatni az olyan fejlődést 
hozó kezdeményezéseket, mint az ön-
értékelési rendszer, vagy az adatbázis 
építés, a célzott kommunikáció. Fontos 
területnek tartom a település hírnevének, 
népszerűségének növelését a kultúrán ke-
resztül. Szeretnénk még közelebb kerülni 
a helyi emberekhez, fórumot adni a kö-
zösségi kezdeményezéseknek, folytatni az 
értékközvetítést és megtalálni, megállni a 
helyünket ebben a folyamatosan változó 
világban.

Kovács Andrea, Kovács Anna

„A közösség a titok”
Beszélgetés Benkó Attilával, 
a Művelődési Ház intézményvezetőjével

Óriási változáson ment át a Kós Károly Művelődési Ház az elmúlt öt 
évben. Üresen kongó termeit ma már élet, emberek, tánc, zene, művé-
szet, sport töl   meg. A Művelődési Ház nemcsak a budakalászi közös-
ségi élet színtere, mostanra a pilis-dunakanyari régióban is kiemelkedő 
pozíciót szerze   magának. Folyamatosan növekvő látogatószámmal és 
egyre színesebb rendezvénykínála  al büszkélkedhet az intézményve-
zető Benkó A   la, akinek vezetői megbízatását nemrégiben hosszabbí-
to  a meg a város Képviselő-testülete. Az elmúlt időszakról, tervekről és 
magánéletről is kérdeztük a ház régi-új igazgatóját.
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Közélet

Göncz Istvántól búcsúzunk
Szomorú szívvel vettük tudo másul, 

hogy Göncz Istvá   n bará tunk, isme-
rősünk 2017. au gusz tus 7-én eltá vo zott 
közü lünk. István nemcsak alapító tag 

volt a Német Nemzetiségi Egyesületben, 
hanem 20 éven keresztül annak 
vezetőségi tagja, mozgatórugója. Az ő 
nevéhez fűződik a Lustige Schwä ben 
kó rus megszervezése 1999- ben és amíg 
egészsége engedte, szívén viselte a kórus 
működését. Emlékedet megőrizzük, 
nyu godj békében!

Programok
Szeptember 15-én délelőtt a Ka-

lász Suli 3., 4., és 5. évfo lyamos né-
met nyelvet tanuló diákjai hon- és 
népismereti óra keretében ellátogatnak 
a Sváb tájházba, ahol tovább gyara  pít-
hatják ismereteiket életünkről, hagyo-
mányainkról.

Szeptember 16-án a Kós Ká-
roly Művelődési Ház szervezi a Szü reti 
felvonulást. A rendez vénnyel csatla-
koztak a Kulturális Örökség napjához. 
Ebből az alkalomból szombaton 15 és 18 
óra között a Sváb tájház nyitva lesz.

Szeptember 17-én a Kalászi búcsú 
napján tartja a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a hi vatalos ünnepét. 17 
órától a Fa  lu házban sváb tánc- és kórus-
találkozót szervezünk.

Rendezvényeink nyitottak, 
mindenkit szeretettel várunk!

Wágnerné Klupp Katalin
Német Nemzetiségi Egyesület

Magyarkanizsán 2017. au gusz-
tus 26-án 5. alkalommal rendeztek 
nemzetközi nép tánc  fesztivált, amire 
a buda ka lászi Rozmaring Szerb 
Tánc együttes is meghívást ka-
pott a Hor vátországból, Bosz  nia-
Hercegovinából, Görög  or  szágból és 
Szer  bi ából érkező tánc  cso portok 
mel lett. A ha tár  menti szer biai te le pü-
lésen nagy szeretettel fogadták a ma-
gyar tán co sokat, akik a többi tizenkét 
vendégcsapathoz ha  son  latosan Szer-

bia különböző táj egységeiről adtak 
elő táncokat. A fesz tivál fel vo  nu-
lással kez dődött a tele pülés utcáin 
a Tisza parton felállított szín padig, 
ahol népes közönség előtt zaj-
lott a műsor. Az éjszakába nyúló 
rendezvény után a szervező Szent 
Száva Egyesület a székházában látta 
ven dégül a résztvevőket, ahol táncos 
mulatság keretében lehetőség nyílt 
az ismerkedésre, barátkozásra is.

Az idén immár másodszor nyaral-
hattunk a Balatonon, az Önkormányzat 
és polgár meste rünk jóvoltából. Felejt-
hetetlen élményünk a bobozás volt. 
Időseink nagyon élvezték, volt aki kétszer 
is lecsúszott. Mivel remek időnk volt, a 
fürdőzés és az esti szabadtéri táncolás 
sem maradhatott el. Igazán jól telt ez a 
pár nap is! Köszönjük szépen!

Zelizi Erika, intézményvezető 
 Kalászi Idősek Klubja  

Nachrichten / Hírek

Nyaralt az idősklub

Rozmaring táncegyü es Magyarkanizsán
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SZEPTEMBER-OKTÓBERI PROGRAMOK

Szeptember 29. péntek 17.00

Október 6. péntek 

 

Október 27.  péntek 17.00

 

Örömzene sorozat:  
 

 

Október 10. kedd 19.00

estje

Október 14. szombat 19.30 

World

 

Szeptember 1. péntek 19.00

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

Szeptember 23. szombat 17.00

 

Október 13. péntek 17.30

-

Október 13. péntek 19.00

 

Október 26-27-28.
 

SPORT

 

Október 7. szombat 9.00
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Szeptember 29. péntek
Kutatók éjszakája és Szent Mihály 
napi nyárzáró programok
9.00-12.00 és 17.00-18.00 Heidinger 

 

19.00-20.00 Heidinger Zoltán 

 

 
 
 

 

Október 3. kedd

ital....

-

 

Október 14. szombat 8-12h

2017 
Család éve

Szeptember 9. szombat 10.00-22.00
IX. Budakalászi Városnap

 

 
 

 

 

 

Szeptember 16. szombat  
14:00-24:00

-

 

 

 
 

 

Szeptember 23. szombat 11.00
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Rendezvények

Szeptember 29-én a budakalászi Kós 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár ismét 
csatlakozik ahhoz az egész Európában 
ünnepelt fesztiválhoz, amelyet Kutatók 
Éjszakája néven ismertünk meg már több 
mint egy évtizede. Bár a kezdeményezés 
elsősorban a kutatói pálya népszerűsítését 
szolgálja, és ezért leginkább a fi atalokra 
számít, programjainkon a gyerekektől az 
idősekig mindenki megtalálja az őt érdeklő 
elemeket.

Idén a legnagyobb érdeklődésre az Ifjú 
Mérnökök Játszótere elnevezésű interaktív 
program tarthat számot, ahol megcsodál-
hatunk egy Rubik kockát kirakó robotot, 
irányíthatunk giroszkópos és vonalkövető 
robotokat, LEGO Technik elemekből au-
tókat készíthetünk, sőt egy applikáció se-
gítségével magunk is programozhatunk 

be robotokat.  Vendégünk a középiskolás 
diákokból álló Fazekas RoboTeam csapata, 
akik a 2017-es FIRST Global Challenge 
robotversenyen első helyet hoztak el Wa-
shingtonból!

A játékos ismeretterjesztés másik tárgya 
a régészet lesz. Dr. Bondár Mária, a híres 
„kalászi kocsi” lelet legnagyobb szakértője 
tart előadást az 1952-1961 között feltárt Bu-
dakalász-Luppa csárda késő-rézkori temető 
leletanyagáról, amelynek részét képezte 
a kocsi lelet is. A lelet bizonyítéka annak, 
hogy a kerék és a kocsi a mezopotámiai 
nagyvárosok kialakulásával egyidőben már 
a Kárpát-medencében is használatban volt.

Üde színfoltja lesz a rendezvénynek, 
ahogy Heidinger Zoltán művészettörténész 
egy rendhagyó kiállításon kalauzolja végig 
az érdeklődőket. Pásztor András amatőr 
festő impresszionista festménymásolatai 
segítségével idézi meg a 19. század végének 
festőóriásait. E zseniális képalkotók rend-
kívül érdekes emberek voltak, többük igazi 
különc volt (pl. Cézanne, Van Gogh, Gau-
guin stb.). A maguk korában azonban szinte 
ismeretlenként, mellőzöttként éltek. 

A téma kapcsán felmerül egy izgalmas 
kérdés: a műkincshamisítás, amelynek 

történetéről szintén Heidinger Zoltán-
tól hallhatunk érdekfeszítő előadást. Mi 
a műkincs? Ami bizonyíthatóan egy mű-
vész nevéhez kötődik? Vagy maga a mű 
hordozza annak műkincs voltát? Esetleg a 
műkincspiac mondja meg, mi számít mű-
kincsnek? Vagy a szakértők, a múzeumok, 
kutatóintézetek? Ezekre a kérdésekre ke-
ressük a választ, s közben megismerkedünk 
egy zseniális magyar műkincshamisító, 
Elmyr de Horyé, azaz Hoff mann Elemér 
munkásságával. 

Végül vendégül látjuk Éder Iván aszt-
rofotóst, a Magyar Csillagászati Egyesület 
tagját, az ASA Astrophotography Compe-
tition 2014. nemzetközi asztrofotós verseny 
első helyezettjét. Éder Iván a csillagok és a 
csillagászat szerelmese, aki Budakalászon 
az asztrofotózás során szerzett élményeiről, 
a motivációiról, a fotózás technikai oldalá-
ról is mesélni fog nekünk.

Minden programunk ingyenes, szeretet-
tel várunk minden érdeklődőt! 

Debreczeni P. Melinda

Kedves budakalászi sportrajongók! 
Nagy lelkesedéssel és izgalommal szervez-
zük, várjuk az őszi sportrendezvényeket. Az 
Önkormányzat fi nanszírozásában megva-
lósuló és a Művelődési Ház által szervezett 
sportprogramok évről évre egyre népsze-
rűbbek a sportrajongók körében. 

Sorrendben az első versenyünk a Tour 
de Kalász kerékpáros verseny, melyet idén 
XVI. alkalommal rendezünk meg. Az idei 
évben újból a Művelődési Ház udvaráról 
rajtolunk, de a tavalyi évben már nagyon jól 
működő módon külön rajtoltatjuk a korcso-
portokat. A rendezvényen megismerhetjük 
és kipróbálhatjuk a fekvő kerékpárokat, az 
elektromos bicikliket is és még sok mást. A 
gyerkőcöknek ugrálóvárral, ügyességi ver-
sennyel és aszfaltrajzversennyel kedves-
kedünk. Néhány tanács: a versenyzőknek: 
arra kérünk mindenkit, hogy 14 év alatt 
mindenki viseljen bukósisakot. A rajtnál 
kerüljük a lökdösődést, vigyázzunk egy-

másra! Tavaly nagy örömünkre szolgált, 
hogy nagyon sok család indult, azonban sok 
síró aprósággal találkoztunk így 6 év alatt 
nem ajánljuk a versenyt. Mivel a lebonyolí-
tásban önkéntesek vesznek részt, így a ver-
seny a záró kerékpáros célba érkezéséig, de 
legkésőbb 12:30-ig tart. Köszönjük a meg-
értésüket! További részletek a honlapon! 

Sorrendben következő sportrendezvény 
az ovis mezei futóverseny. A nagycsoporto-
soknak rendezett verseny fantasztikus él-
mény a kicsiknek, de sokan nehezen viselik, 
hogy nem nyernek. Kérjük, beszélgessenek 
el a gyerekekkel a versenyzésről, hogy csak 
az első 15 fi ú, és az első 15 lány kap pólót, a 
többiek édességet, italt és idén először ki-
tűzőt kapnak. 

A Tófutás a legnépszerűbb sportese-
mény Budakalászon. Az eleinte 100-200 
futóval indult versenyen tavaly mindkét al-
kalommal több mint 600 fő indult. Kérjük 
legyenek türelemmel a rajtnál és a célnál, 

mert ugyanannyi önkéntes segít a szerve-
zésben a megnövekedett versenyzőszám el-
lenére. A nagy sikerre való tekintettel idén 
is lesz tájfutás, valamint sport bemutatók, 
folyamatos bemelegítések. A verseny rész-
leteit a honlapon tekinthetik meg. Hagyo-
mányainkhoz híven mindhárom versenyen 
arra az alkalomra tervezett egyedi pólókkal 
térhetnek haza a leggyorsabbak!

Várjuk Önöket, Titeket nagy szeretet-
tel a 2017-es őszi sportrendezvényeinkre! 
www.koskarolymh.hu és facebook

Uttóné Ochodniczki Vanda  
Kós Károly MH

Játékos tudomány kicsiknek és nagyoknak

Budakalász, ősz, sport, Tour de Kalász, 
Ovis mezei futóverseny, Tófutás
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Óvodai hírekIskolai hírek

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Iskolánkban a nyár során jelentős 
karbantartási munkálatok zajlottak. Még 
júniusban befejeződött a főépület tető-
fedésének javítása, így sok év után meg-
szűnt az emeleti tantermek rendszeres 
beázása miatti áldatlan állapot. Az iskola 
főépületének udvar felőli bejáratánál új 
nyílászárók és üvegportál beépítésére 
került sor. Az előtér új tetőszigetelést és 

világítótesteket kapott. Négy tanterünk 
kiszolgált ajtaját kicseréltük, egyben 
pedig új padlóburkolatot fektettünk. A 
gyerekek többségét frissen festett, vidám 

tantermek várják. Felújítottuk a két évvel 
ezelőtt szülői és önkormányzati támo-
gatásból épített műfüves pályát és két 
tanterembe új tanulói bútorzatot vásá-
roltunk. A nyáron kiszállították a tavasz 
végén közel másfélmillió forint értékben 
rendelt szakmai anyagok utolsó tételeit 
is, így az iskola szemléltető és egyéb esz-
közei is nagymértékben bővültek, megú-
jultak. A fenti munkálatok és beszerzések 
költségeit az iskola fenntartója, a Váci 
Tankerületi Központ viselte. 

A fejlesztések azonban a nyárral nem 
értek véget. Szeptember végéig várható 
egy jelentős informatikai beruházás, 
emellett folyamatban van még néhány 
kisebb karbantartási munkálat is. 

Jelentős változás továbbá, hogy szep-
tember 1-től a korábbi években óriási 
gondot okozó, folyamatos szervezést 
igénylő és nagy energiát lekötő takarítási 
feladatokat új munkaszervezési módszer-
rel, egy külső vállalkozó megbízása révén 
látjuk el. 

Mindezek mellett azonban jelentős 
kihívást jelent az iskola négy tantermes 
bővítése. Az építkezés miatt a gyerekek 
étkeztetésére ideiglenesen alternatív 

megoldásként mobil étkezőt telepítünk 
az udvarra. Az étkeztetés kényelmes és 
biztonságos módon lesz megoldva, de 
az udvar sokkal szűkebb lesz. Az étkezés 
kompromisszumokkal járó, de mégis 
megnyugtató megoldásához az Önkor-
mányzat, a Tankerület és az engedélyező 
szakhatóságok gyors és hatékony együtt-
működése volt szükséges.

A 2017/2018-as tanévnyitó ünnep-
ség vidám műsorát harmadikos és elsős 
tanulóink adták elő Kenderesi Ildikó ta-
nítónő irányítása mellett. A műsor és az 
ünnepség jó hangulata azt mutatja, hogy 
a tanév kihívásai iskolánk pedagógusa-
inak és tanulóinak nem szegik kedvét. 
Egyik legfontosabb feladatunk, hogy ta-

nulóinknak biztonságos környezetben 
oldott, szeretetteljes és a nehezebb körül-
mények közt is bizakodó légkört biztosít-
sunk. Tudom, hogy ehhez számíthatok a 
pedagógusok, a szülők és minden partne-
rünk együttműködésére.

Nyár és évkezdés az iskolában

Tanulni sohasem késő!

Érettségizzen esti tagozaton, ha nem tudja

 vállalni a mindennapos iskolába járást! 

Heti két napos elfoglaltság 15:00 és 20:30 óra között. 

Nappaliakkal teljesen azonos érettségi 

vizsga! Ha elmúlt már 16 éves, akkor akár 

esti tagozaton is folytathatja tanulmányait!

Pótbeíratkozás 

helye és ideje:

2017. szeptember 15-ig kedden 

és csütörtökön 15:00-18:00 óráig.

Kalász Suli Általános Iskola 

épületében

2011 Budakalász Budai út 54.

ÉRDEKLŐDNI

Topolayné Makai Ágnes

Tel: 06-30/914 0029

www.estigimi.hu

Kovács Kristóf Áron
intézményvezető
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 TELEPI ÓVODA

Német – kézműves tábor a 
Szelidi-tónál 

Idén első alkalommal szerveztünk tábort 
a Szelidi-tónál augusztus 8. és 12. között. A 
25 gyermek és 4 felnőtt számára nemcsak 
az új, ismeretlen vidék felfedezése keltett 
izgalmakat, hanem az is, hogy a sok apró-
ság között többen voltak 6-7 évesen először 
„ottalvós” táborban, messze szüleiktől. Kö-
szönjük utólag is a szülők bizalmát!

Táborunk programjai között szerepelt az 
iskolai időszakban megismert német versek 
és dalok felelevenítése. Sok játékos felada-
ton keresztül az egészség megőrzésének 
egyik fontos elemére, a mozgásra hívtuk fel 
a fi gyelmet. A kézműves foglalkozásokon 
pedig a kézügyességüket kívántuk fejlesz-
teni igényesen eltöltve a szabadidőt.

A táborlakók öt nap alatt részt vettek 
reggeli tornán, lovas kocsikázáson. A Kék-
moszat tanösvényen szervezett kirándulá-
son megismerkedhettek a vidék növény- és 
állatvilágával. A vízi akadályversennyel, 
strandolással pedig a nagy hőségben felfris-
sülhettek a gyerekek.  Megismerkedtünk a 
fazekasmesterséggel, a kicsik kipróbálhat-
ták a korongozást, ily módon ajándékot 
készíthettek szüleiknek.  Az éjszakai elem-
lámpás „rókavadászat” egy bátorságpró-
bával is felért a sötétben. Az estéket közös 
tábori naplóírással és mini diszkóval zártuk.

Fáradtan, de rengeteg kellemes élmény-
nyel tértünk vissza Budakalászra, ahol már 
a szülők nagyon várták gyermekeiket!

Gratulálunk minden kis első táboro-
zónknak! Jövőre újra megszervezzük ezt a 
fantasztikus tábort! 

Köszönjük a Kalászi Iskoláért Alapít-
vány, a PROLAN Irányítástechnikai Zrt. és 
a szülők támogatását!

Bokori Kati néni, Baján Panni néni, 
Róna Szilvi néni 

Tanévnyitó

Iskolánkban idén is augusztus 31-én 
tartottuk meg hagyományos tanévnyitó 
ünnepélyünket. A 2017/2018-as tanévben 
86 kis első osztályos kezdte meg általános 
iskolai tanulmányait, őket immáron hagyo-
mányosan iskolánk igazgatója kézfogásával 
köszöntötte. Ezután az ötödik évfolyamo-
sok átadták az iskola kitűzőjét a kicsiknek, 
ily módon jelképesen is befogadták őket a 
Kalász Suli közösségébe.

Minden gyermeknek, szülőnek és peda-
gógusnak sikeres új tanévet kívánunk!

Alapítványi beszámoló
A Kalászi Iskoláért Alapítvány pénzügyi 

beszámolóját – terjedelmi okok miatt – a 
város weboldalán az Intézmények menü-
pont  tekinthetik meg (budakalasz.hu/
intezmenyek/iskolak/kalasz-suli-altala-
nos-iskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola).

Játék és varázslat a szavakkal

Lenyűgöz az óvodás korosztály. Bámu-
latos a kíváncsiságuk, amivel a világot felfe-
dezik, az energikusságuk, a fantáziájuk. Az 
óvodások csodálatos világban élnek, ahol 
lehetséges egy pillanat alatt hercegnőből 
delfi nné, kalózból űrrakétává válni, mégis 
tudják, hogy ez nem a valóság. Igyekeznek 
egyre több mindent felfogni, megérteni a 
környezetükből, ellesni a titkait, magukba 
szívni a mintákat, szerepeket, viszonyrend-
szereket, megválaszolni a nagy kérdéseket 
az élet dolgairól.

Logopédusként az a feladatom, hogy 
ezeket a csodás kis lényeket, a lehető leg-

játékosabb formában hozzásegítsem azok-
hoz a nyelvi készségekhez, melyekre az 
iskolában szükségük lesz. Felfoghassák 
és értsék a beszélt nyelvet, tisztán, érthe-
tően fejezzék ki magukat, helyesen fűzzék 
mondanivalóvá a szavakat. Legfőbb szö-
vetségeseim ebben a munkában a szülők. 
Logopédus még nem született varázspálcá-
val, nekem sincsen. Nincs az a varázsütés, 
ami egy rosszul rögzült hangot kijavítana. 
Azt mondják, ahhoz, hogy egy megszokást, 
mint például egy pösze hang, megváltoztas-
sunk, 8000 helyes ismétlésre van szükség. 
Óvodai keretek közt ez évekig tartó feladat 
lenne, nekünk pedig csak kilenc hónapunk 
van rá. A szülők napi pár perc játékos, bá-
torító gyakorlással csodát tudnak tenni. Én 

tudom, hogyan segítsek, de a varázspálca 
az ő kezükben van. Remélem, hogy az évzá-
rókon sok boldog, tiszta beszédű gyerekkel 
és büszke szülőkkel ünnepeljük együtt az 
iskolába lépőket.

Németh Diána 
(az óvoda új logopédusa)

Iskolai hírek Zeneiskolai hírek

Hálásan köszönjük azoknak a szü-
lőknek és növendékeknek a munká-
ját, akik a júliusi-augusztusi közösségi 
iskolafestésben lelkesen, vidáman se-
gédkeztek a zeneiskolai pedagógusok-
nak, alkalmazottaknak!

A Trilak cégtől 2015-ben, támoga-
tásként kapott festékek és eszközök 
még mindig kitartanak, így igen nagy 
összeget megtakarítottunk a költség-
vetésünkből, melyet a hangszerek 
karbantartására, beszerzésére tudunk 
fordítani. Köszönjük!

Iskolánk fúvószenekara, a Kamp 
János Kapelle egyhetes nyári tábora 
szép koncerttel zárult a Nógrád-me-
gyei bánki tó partján, megörvendez-
tetve az ott nyaraló hallgatóságot. Kö-
szönjük Polgármester Úr és a Kalász 
Művészeti, Nevelési Alapítvány anya-
gi támogatását!

 KALÁSZ SULI
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Ősszel folytatódnak a szűrővizsgálatok

Garami Lászlóné
a Népjóléti Bizottsági tagja

dr. Csobod Judit
a szűrések koordinátora 

1. Bőrgyógyászati szűrések
A vizsgálatot dr. Bakos Beáta bőrgyó-
gyász és allergológus végzi:
2017. október 6-án 13-17 óráig és
2017. november 10-én 13-17 óráig.
Jelentkezni lehet: hétfő és szerdai napo-
kon 18 és 20 óra között Lugosi Istvánné 
Katinál a +36 30 629-8264 telefonszá-
mon.

2. Nőgyógyászati szűrések
A vizsgálatot dr. Dobos György szü-
lész-nőgyógyász végzi:
2017. október 13-án 8:30-tól 12 óráig,
2017. november 10-én 8:30-tól 12 óráig.
Jelentkezni lehet hétfő és szerdai napo-
kon 18 és 20 óra között Rakics Istvánné 
Aninál, a +36 30 944-1165 telefonszá-
mon.

3. Urológiai betegségek szűrése: 
A vizsgálatot dr. Bódy Gábor Dénes uro-
lógus szakorvos végzi. 

2017. október 28-án 9 órától 13 óráig,
2017. november 25-én 9 órától 13 óráig.
Jelentkezni lehet kedd és szerdai na-
pokon 18 és 20 óra között Dr. Ollár 
Györgynél a +36 20 524-2355 telefon-
számon.

4. Új szűrőprogramunk a szemfe-
nék vizsgálat 
Végzi dr. Szamosi Anna szemész szakor-
vos. „A szemészeti szűrővizsgálat során 
nemcsak a szem betegségeiről tájéko-
zódhatunk, hanem a szervezetben más-
hol kialakult eltérésekről is információt 
kaphatunk. Kiderülhet, hogy nem teljes 
a látóélesség, csökkent az olvasóképes-
ség. Az életkor növekedésével egyes 
szembetegségek (zöldhályog, szürke-
hályog) előfordulásának nő a gyakori-
sága. Ezért is fontos, hogy prevenciós 
szűrésre kerüljön sor…„

A szemfenék szűrővizsgálatának idő-
pontjai:

2017. október 19-én 14-18 óráig,
2017. november 16-án 14-18 óráig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy ennek a 
szűrésnek a helye nem az Egészségház-
ban lesz, ugyanis a szükséges eszközök 
és gépek ott nem állnak rendelkezésre. 
A vizsgálatokat a jól felszerelt Optikai 
Szaküzletben, a Budakalász, Budai út 
18. szám alatt szakorvos végzi. 
Jelentkezni is nyitva tartási időben hét-
főtől csütörtökig a 06 26 342-703-as te-
lefonszámon lehet.

Az egészségük megóvása érdekében 
éljenek az Önkormányzat, az Egész-
ségklub és a szakorvosok által nyújtott 
lehetőséggel, időben jelentkezzenek a 
szűrésekre!

2017. szeptember 27. szerda –
CSOBÁNKAI KÖRTÚRA
Találkozás: Hév 9.27 Pomázra, majd 

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

KLUBNAP

Szeptember 7. csütörtök 1700h

LUTHER KORA Nyugat-Európában
és a magyar királyi udvarban.
Előadó: Dr. Faragó Eszter.

Szeptember 14. csütörtök 1700h

VIDÁM, JÁTÉKOS PERCEK.
Klubvezető: Lontainé Hegymegi Erzsébet.

az autóbusz állomásról 9.55-kor in-
duló busszal Csobánka Margitligetig.
Kis körtúra: 2.5 km, nagy körtúra: 4.5
km. Visszaút busz: 1123, 1223, 1323, 1403.

Őszi buszos kirándulás 
2017. október 11. szerda - Komá-
rom, Monostori Erőd
Indulás: Faluház: 650,   Budai út,
katolikus templom  655.

Program: délelőtt 9-11 között a
Komáromi Monostori Erőd bejárása
vezetéssel, délben svédasztalos ebéd
a révkomáromi Panoráma étterem-
ben, délután 2-4 között a Rév-
komáromi Erőd bejárása vezetéssel.
Ebéd előtt vagy után még sétát
teszünk a révkomáromi belvárosban
és megnézzük az Európa Udvart.
A kirándulás díja klubtagoknak
4000 Ft, nem klubtag hozzátar-
tozóknak 5000 Ft. Ez tartalmazza
az összes költséget (belépések ide-
genvezetések, svédasztalos ebéd
ital nélkül, buszköltség).
Jelentkezés és befizetés a szeptember
28-i orvosi előadáson. 

Szervező: Kecskés Éva, 341-358, 
06 70/2542906, kecskes.eva@t-online.hu

KIRÁNDULÁS

OLLÁR KATINAK köszönjük a június
végi kétnapos gyulai kirándulást! 

*
Klubunk társalapítójának, tiszteletbeli
elnökének, GARAMI LÁSZLÓNÉ MARGÓ-
NAK gratulálunk a DÍSZPOLGÁR címhez!

ORVOSI ELŐADÁS

2017. szeptember 28. 18h

AZ ELME FOGSÁGÁBAN
Előadó:

MAGYAR JUDIT
klinikai szakpszichológus

NÉMET TANFOLYAM: szeptemberben
folytatódik nem teljesen kezdők
számára. Új jelentkezők keressék
Peltzer-Dubovszky Líviát.
Tel: 06 20 918 3026, dublixi@yahoo.de
JÓGA: kedd 8 és 15 óra

péntek: 830 (min. 8 fő esetén!)
Nagy Emmával

GYÓGYTORNA: szerda 8 óra
Harmat-Üveges Zsuzsannával
MERIDIÁN TORNA: péntek 830

Stefán Ibolyával

EGYÉB

SZÁRAZFÖLDI ÉS VÍZI TORNA: a kezdeti
bizonytalanságok után remélhetőleg a
régi rendben folytatódnak az órák.
Tájékoztatást a csoportvezetők adnak.

*

Óvodai hírekEgészség
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St. Paul – Karintia. A városka csende-
sen motozott a rekkenő hőségben, mint 
a júliusi boglyák világa. Mint valamely 
ábrándos tücsökzene – szólalt meg oly-
kor egy-egy távoli motorkerékpár, de 
döngését hamar újra belepte a délibá-
bos csönd. A dombtetőn a benedek rendi 
apátság némán uralkodott a környék 
felett. Kilencszáz éve és hetvenezer köte-
tes ősi könyvtára tiszteletet parancsoló 
komolyságot s ünnepélyességet kölcsön-
zött számára. Az átutazó önkéntelen arra 
gondolt, kell lennie itt valami titoknak, 
mely nagyobb az embernél, nagyobb még 
boldog Ausztria 300 éve született császár-
nőjénél, Mária Teréziánál is. Talán az Úr 
Jézus, kinek szolgái mind az emberek, a 
szép rendben egymásra rakott kövek, 
mind az évek, de még a császárnők is. Az 
esküvőre gyűlt népek lassan megtöltöt-
ték a nagytemplom padsorait. Az orgona 
hangja csodásan zúgva dicsőítette Istent: 
amit Ő egybeköt, azt ember soha szét ne 
válassza. A szép pár előtt félkörben felálló 

kórus erős, tiszta énekszó gyönyörével 
töltötte be a templomhajókat – bárcsak 
minden örökké ilyen egyszerűen boldog 
maradhatna! A templom előtt lakkos vi-
rágtartó, egy 365-ös Porsche várt az ifjú 
párra, mintha csak a gmündi Porsche mú-
zeumból idézték volna ide, hogy minden 
tökéletes legyen ezen a napon. Az utazó 
ekkor arra lett fi gyelmes, hogy nyers ha-
rangzúgás keveredett a kórus éneksza-
vába. Egy pillanatra úgy tűnt, birokra 
kel a kettő. Ám ekkor kinyílt egy nagy 
Biblia s a kórus átadta a szót a prófétá-
nak. Odalent a völgyben valakit temettek, 
s a harang az elhunytért szólt. Ahonnét 
ez a requiem hangzott, ott már nem volt 
jelentősége könyvtárnak, császárnénak, 
tökéletes napnak, nagy vendégseregnek, 
lakkozott sportkocsinak. Az idők teljessé-

gének hírét hozta, ahol a múlt egyszerre 
van jelen a jövővel, s ami történt ugyanaz, 
ami ezután is történik – ahogy a Prédi-
kátor mondja. Nem ünneprontó volt a re-
kedt harang, csupán Idő úrnak, e jámbor, 
de kérlelhetetlen tanítónak a felemelt mu-
tatóujja: légy készen, mert a napok gono-
szak s elhitetik veled, hogy örökké valók. 
A vándor még utoljára rámosolygott a 
fényképezőgépek előtt csoportosulókra, 
majd az apátság alsó kapuján át lesétált 
a falu délutánjába. Az járt a fejében, hogy 
az embereket valami csoda szenteltvízzel 
kellene meghinteni, hogy azt lássák és 
hallják meg a világban, ami igazán lé-
nyeges. Akkor soha nem válnának el ezek 
a nevetős szemű fi atalok, s minden tékozló 
fi ú hazatérésekor a testvérek az apák-
kal együtt sietnének örvendve a ház elé. 
Akkor a tékozló gyermekek mind hazata-
lálnának az örök Gazdához. S a városka 
csendesen motozott a rekkenő hőségben, 
mint júliusban a boglyák… 

Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség

Nyári kép

Élet keresztyén Szemmel

Katolikus hírek

Idei plébániai napunkra sze-
retettel hívjuk és várjuk a bu-
da kalászi, szentistvántele  pi, 
va la  mint az Egyházközségünk 
éle tébe bekapcsolódó, más te-
le  pülésen lakó Testvéreket!

Programok

Szent László Rajzpályázat
Budakalászi, valamint gyermekek és 
fiatalok számára rajzpályázatot hir-
detünk Szent László király a ma-
gyar hagyományban címmel. A 
tetszőleges technikával – ceruza, filctoll, 
pasztell- vagy zsírkréta, víz- vagy akril 
festék, kollázs, applikáció – készített 
alkotásokat A4-es méretben várjuk. 
A pályamunkákat 2017. szeptember 
15-ig Kelemen László atya nevére, 
Rajzpályázat felirattal ellátott boríté-
kokban a sekrestyékben kérjük leadni. 
(Az alkotás hátoldalára ne felejtsék el 
a készítő nevét és életkorát felírni!) Az 
elkészült munkákat a plébániai napon 
15 órától a budakalászi hittanteremben 
kiállítjuk és díjazzuk.

Szüreti és búcsús sütemények ver-
senye
Várjuk az Egyházközség konyhamű-
vészetben elhivatott tagjait, hogy házi 
készítésű süteményekkel (pitékkel, ré-
tesekkel, sós és édes aprósütemények-
kel) tegyék emlékezetessé a plébániai 
napot. A felkínált finomságokat szépen 
feldíszített asztalon, kosarakban tálal-
juk fel, a sütemény és készítőjének ne-
vét feltüntetve. A sütik mellé teát, kávét, 
szörpöt biztosítunk. Az nyer, akié a leg-
hamarabb elfogy. (A süteményeket 15 
órára kérjük a Plébániára behozni!)

15-17 óráig Gyermekprogramok
B ibliai vetélkedő (Kutasi Miklós), 
ügyességi próbák (Deutsch József), 
pingpong (Nagel István), ugráló vár
Kézműves foglalkozások: búcsús emlék-
tárgy-készítés és Szent László-színező 
(Göbl Réka)

Keresztény kollázs és zárdamunka 
– Kiss Antal Farkas bemutatkozik

16 órakor Templomtúra
A budakalászi templom bemutatása 

– Schifferer József sekrestyés
A liturgia színei, tárgyai és kellékei 
– Kelemen László atya

17.30 órakor szentmise a Kálvárián 

18.40 órakor a rajzpályázat és a bibliai 
vetélkedő eredményhirdetése

19 órakor Ünnepi koncert a temp-
lomban
Kreol Mise – az Ars Sacra fesztivál ke-
retében
A Capo di tutti i Capi és a Stella Ka-
marakórus először tűzi műsorára Ariel 
Ramirez Kreol Mise című művének be-
mutatását. A művet Zongor Attila kar-
nagy vezényli. 

19.30 órától Tábortűz 
A nap végén főtt virslivel, kolbásszal 
szeretnénk megvendégelni a résztve-
vőket, majd a búcsút zenés, énekes tá-
bortűzzel zárjuk. Közreműködik Pipó 
József és a gitárosok.
Szent Kereszt Felmagasztalása temp-
lom, Budakalász 2011 Ady Endre u. 1. 
Felelős szervező: Kelemen László plé-
bános

Plébániai nap 
Szent Kereszt Felmagasztalása Templom, Budakalász
2017. szeptember 16. szombat 15-24 óráig
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Az 1111. Szent István Cserkészcsapat 
örömmel hív és vár új jelentkezőket tagjai 
sorába! 

Idén a 2. és 3. osztályos lányok és fi úk 
számára indulnak új őrsök, de idősebbek is 
csatlakozhatnak esetleg meglévő őrsökhöz. 
Cserkészcsapatunk 1995 óta működik Bu-
dakalászon, jelenlegi létszám 200 fő. A 20 
őrsöt 16 -25 év közötti önkéntes fi atalok ve-

zetik. Őrsgyűlések hetente egy alkalommal 
vannak, többnyire péntek délutánonként 
vagy szombat délelőttönként. A jelentkezés 
feltétele – a felekezetnek megfelelő – hit-
oktatáson való rendszeres részvétel. Je-
lentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken: 
Forián-Szabó Erika +36 (30) 485 0255 
vagy délután 17 óra után Forián-Szabó 
Máté +36 (20) 916 6868, valamint szemé-

lyesen a Táborvetítés előtt a Cserkész-
toborzón, melyet 2017. szeptember 
29-én  pénteken 17 órakor tartunk a 
szentistvántelepi templomban.

További információ: Dr. Wettstein 
András +36 (30) 305 7305 és Andrásfalvy 
Etelkánál +36 (30) 219 4399 valamint hon-
lapunkon olvasható: www.cserkészek.hu  

Cserkésztoborzó

Az immáron 200 fős budakalászi cser-
készcsapat 25 év óta minden évben nagy-
szabású nyári nomád táborozást szervez. 
Az 50 fős fi atal önkéntes vezetőség igen 
gazdag programokkal várta idén is a tá-
borba indulókat. 

Szent Lőrinc könnyei ebben az évben 
Tiszajenő közelében találták az 1111. sz. 
Szent István Cserkészcsapatot, akik a 
település melletti nagyrétről gyönyör-
ködhettek a hullócsillag-záporban. A 
legközelebbi mesterséges fényforrás-
tól több kilométerre sátrazó cserkészek 
fényszennyezettség nélkül szemlélhették 
csillagok százait, hullókat és fenn mara-
dókat egyaránt.

Tiszajenő nagyrétje, mely a Horto-
bágyi Nemzeti Park gondozásában áll, 
ideális otthona volt két hétre a 200 fős 
csapatnak. A rét, amelyről időről időre 
szarvasmarhák tévedtek a sátrak közé, 
nagyszabású játékoknak biztosított 

helyszínt, a folyó partján húzódó ligetes 
erdősáv a sátraknak és más kiszolgáló 
építményeknek adott otthont, a Tisza 
pedig kellemesen hűsítő vízével várta a 
csobbanni vagy evezni vágyókat.

Vízitábor lévén fontos szerepet kap-
tak a kenuk és kajakok. Nem csak azért, 
mert az őrsök nagy része vízen indult 
több napos kirándulásokra, úgynevezett 
portyákra, de a mindennapos fürdő-
zés elengedhetetlen elemeivé is váltak 
a csónakok, sőt a szomszédban tábo-
rozó német cserkészcsapattal együtt egy 
napos evezésre is vitték a két csapatot.

A bajorországi Laufen város cser-
készcsapata és a budakalászi cserkészek 
között évtizedekre visszanyúló baráti 
kapcsolatokat az idei közös tábor még 
szorosabbra fűzte. Segítettek már ma-
gyar cserkészek többször a laufenieknek 

környezetvédelmi munkákban, és volt 
már korábban is közös tábor szintén 

a Tiszánál, bár annak lassan 15 éve. Az 
újabb generációk új kapcsolatokat épí-
tettek, akik pedig már korábban is talál-
koztak a német csapattal, azok örömmel 
találkoztak régi barátaikkal. Táborunk 
során egynapos természetvédelmi 
munka keretében a Hortobágyi Nemzeti 
Park munkatársainak útmutatása sze-
rint megtisztítottuk az óriási rétet a nem 
őshonos, „betolakodó” selyemkóró igen 
nagyszámú példányaitól. 

A német cserkészeken kívül a buda-
kalászi szülők is meglátogatták a tábort. 
Augusztus 12-én nyílt nap keretében 
mintegy 100 szülő utazott el a táborba, 
ahol 18 bográcsban főztek az őrsök és 
szülők csapatai. Külön öröm volt, hogy 
Budakalász új plébánosa, Kelemen 
László, Laci atya, az egész hetet a csapat-
tal tudta tölteni és egy napra még korábbi 
plébánosunk, Józsi atya is el tudott láto-
gatni a táborba. 

Csondor Péter cserkészvezető

Cserkésztábor a Tisza partján

Óvodai hírekKözélet
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Sport

Újra benépesült a budakalá-
szi futball pálya, megkezdődtek 
az edzések, az edzőmeccsek. 
Felnőtt csapatunk túl van az 
első bajnoki mérkőzésen Pi-

liscsaba ellen, ahol gól nélküli döntetlen 
eredmény született. Nagy küzdelem volt és 
kemény játék. A fi uk mindent elkövettek 
a győzelem megszerzéséért, ám a gól nem 
akart megszületni. Piliscsaba ellen még 
sosem nyertünk az otthonukban. Budaka-
lász bekerült a Magyar Kupa fő táblájára, 
ami viszont hatalmas siker. A döntő mér-
kőzésen Kisnémedi ellen hazai pályán fan-
tasztikus közönségtámogatással tizenegyes 
rúgásokkal nyert csapatunk. Ezentúl akár 
első osztályú csapatokkal is összesorsolhat-
nak minket. Történelmi fordulat ez, ilyen az 
egyesület életében még nem volt.  Minden 
elismerés a srácoknak és a közönségnek. 
Jöjjenek szurkolni legközelebb is!

Fiataljaink is lázasan készülnek a baj-
noki mérkőzésekre. Kemény munka folyik 
komoly edzésekkel, sok futással és erőnléti 
gyakorlatokkal. Pintér Sándor egykori vi-
lágválogatott labdarúgó az egyesület ko-
ordinációs edzője, minden kedden összes 
labdarúgónkkal foglalkozik. Ilyenkor a mű-
füves pályát akadályok borítják, bójákkal, 
sporteszközökkel. A gyerekek elszántan 
végzik a gyakorlatokat és ámulva fi gyelik 
Sanyi bácsit, aki teljes odaadással tanítja 
őket egyedülálló edzésmódszerünk alapján. 
Újra gyarapodtunk, sok új gyerek érkezett az 
egyesületbe, jönnek a kalászi ovisok és kisis-
kolások. Elkezdtük a műfüves pálya befedé-
sének munkálatait, reméljük télre elkészül. 

Minden köszönet Rogán László polgár-
mester úrnak, a hivatalnak és a testületnek 
a támogatásért. Újra pályázunk a TAO adta 
lehetőségekre, kérem a budakalászi cé-
geket, hogy lehetőség szerint támogassák 
munkánkat. Célunk, hogy hozzájárulhas-
sunk városunk országos híréhez, amiért 
keményen dolgozunk. Szeretnénk, ha az 
emberek átéreznék, mit jelent a mozgás, az 
egészséges életmód, gyermekeink jövője. 
Továbbra is várunk mindenkit a pályára! 

Jöjjenek szurkolni, támogatni a csapato-
kat. Hajrá Kalász!

Sárosi Tibor, BMSE elnők

Kihirdette az őszi 
baj nokság hazai pályás 
mér kőzéseit a CYEB Bu-
dakalász. Az NB1-ben má-
sodik idényét megkezdő 
csapatot legelőször idegen-

ben láthatjuk a bajnokság hatodik forduló-
jában, amikor a Balatonfüred ellen lépnek 
pályára, szeptember 10-én vasárnap. 

A Budakalászi Sportcsarnokban leg-
először szeptember 16-án a Ceglédi KKSE 
ellen játszik a hazai felnőtt csapat, majd az 

ifjúsági együttes szeptember 26-án a Sport 
36 Komló játékosait fogadja. 

A CYEB Budakalász továbbra is nagyon 
várja a szurkolókat mérkőzéseire, hadd 
szólhasson minél hangosabban, hogy Hajrá 
Budakalász!

BMSE hírek

Kézilabda hírek

Mohamed Diop, a vizes sportokat tö-
mörítő nemzetközi szövetség (FINA) Bu-
reau Masters bizottságának felügyelője a 
magyarországi rendezésű masters világ-
bajnokságot minden idők legjobbjának 
nevezte. 

A legsikeresebb Fina Masters Vizes 
Világbajnoksága zárult le Budapesten 
illetve Balatonfüreden augusztus 20-
án. A Budakalászi SC női vízilabda csa-
pata nagy küzdelem árán világbajnok 
lett, amely fantasztikus eredménynek 
könyvelhető el. A csapat szeretné meg-
köszönni a csapat felkarolását Lakatos 
Zoltánnak, a Budakalászi SC elnökének, 
illetve a példamutató támogatóinknak, 
Tóth Gyulának, Rubint Rékának, Scho-
bert Norbertnek és Kisvári Péternek, 
illetve a rengeteg pozitív szurkolónak, 
akik több, mint hatvan ezres létszámban 
követték az eseményeket a közösségi mé-
diában.

A világbajnoki csapat névsora: Győre 
Lajos edző, Boros Júlia, Drávucz Rita, 
Stieber Mercedesz, Zsoldos-Rédei Kata-
lin, Szalkay Orsolya, Pelle Anikó, Gruber 
Laura, Ipacs Barbara, Papp Tímea, Var-
gáné Gazdag Erika, Szentkereszti Gab-
riella, Győri Eszter, Kis-Primász Ágnes, 
Zsámbok Lili, Brávik Fruzsina

Bízunk benne, hogy jövőre, 2018. 
augusztus 27. szeptember 1. között a 
szlovéniai Masters Európa bajnokságon 
közösen érhetjük el Budakalásszal a do-
bogó legtetejét!

Hajrá Budakalász, hajrá BSC: 
Lakatos Zoltán BSC elnök

Világbajnok a Budakalászi SC női vízlabda csapata!
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Mérkőzések Hazai Vendég
2017. 09. 17. 16:00 Pomáz ICO SE BMSE
2017. 09. 23. 16:00 BMSE Fortuna SC
2017. 10. 01. 15:00 Veresegyház VSK BMSE
2017. 10. 08. 14:00 Pile-Szántó SE BMSE






