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Képviselő-testüle döntések – 2018. január 25.
Igazgatási szünet
A törvény lehetővé teszi, hogy a testület
igazgatási szünetet rendeljen el, ezalatt a
Hivatalban a munkavégzés szünetel és a
dolgozók részére a rendes szabadságot ki
kell adni.
Más Hivatalokhoz hasonlóan immár Budakalászon is több éves gyakorlat, hogy a
Testület nyáron és a karácsonyi ünnepek
időszakában igazgatási szünetet rendel el.
Kaláz Kft. működésével kapcsolatos
döntések
– A Sportcsarnok bérlője, a Dunakanyar
Létesítményüzemeltető Kft. bérleti
díj-csökkentést kezdeményezett. Ennek
oka, hogy az első félévben több beruházást is megvalósított, így például gáz- és
villanyhálózat kapacitásbővítést hajtott
végre, új épületfelügyeleti rendszert alakított ki, kültéri tereprendezést végzett,
két jacuzzit és pihenőhelyiséget épített
és felújította a női öltözőt. A beruházások értéke mintegy 25 millió forintot
tett ki. A Képviselő-testület jóváhagyta
a Dunakanyar Létesítményüzemeltető
Kft. bérleti díj-csökkentét 6 hónap időtartamra, 50%-os mértékben, a 2018.
január-június közötti időszakra.
– A Képviselő-testület – mivel a gazdasági
társaság saját tőkéje veszteség folytán a
törzstőke kevesebb, mint felére csökkent
– veszteségrendezés céljából korábban
elhatározta a Kaláz Kft. törzstőkéjének
leszállítását 80 millió Ft-tal. Ezt a körülményt és az időközben bekövetkezett
változásokat az Alapító Okiraton át kell
vezetni.
HÉSZ Partnerségi egyeztetés
A településképi előírások törlésével kapcsolatban folyamatban lévő Helyi Építési
Szabályzat módosítása során partnerségi
egyeztetést kellett lefolytatni. A beérkezett

véleményekkel kapcsolatban a tervezői válaszok elfogadására és a partnerségi egyeztetés lezárására volt szükség.
Nemzetiségi önkormányzatok
együttműködésének felülvizsgálata
A jogszabályok szerint a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodást felül kell vizsgálni. A Képviselő-testület a német és szerb nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött megállapodást
felülvizsgálta és változtatás nélkül továbbra is fenntartja.
Halászati jog átengedése az Omszk
tavon
Csatlakozási javaslat a betelepítési
kvóta ellen
A két témához kapcsolódó információk
a polgármesteri interjúban találhatók a
3. oldalon.
Beszámolók elfogadása
– Az önkormányzati rendeletekben szabályozott hatósági ügyekben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben
a polgármester jár. A Testület elfogadta
a közterület foglalási, behajtási hozzájá-

Budakalászi hírek,
információk, rendezvények
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rulási és az állattartási ügyekben készített beszámolót.
– Az önkormányzat által nyújtott segélyek és támogatások megállapítását a
város helyi rendelete a polgármester és
a bizottság hatáskörébe utalta, pontosan
szabályozott feltételek mellett. A Testület elfogadta a meghozott határozatokról
szóló beszámolót.
A Képviselő-testület valamennyi határozata megtalálható a város weboldalán.

ÁLLÁSOK
Budakalász Város Önkormányzata
nyzata
a következő pozíciókba várja pályázók
jelentkezését:
– parkfenntartó
– pénzügyi vezető
– kertész-karbantartó (részmunkaidőben a Budai úti bölcsődében)
További részletek a budakalasz.hu
oldalon a Városunk menü Állások
almenüben olvashatnak.

Budakalászi Hírmondó
budakalasz.hu
facebook.com/budakalaszvaros
ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬďƵĚĂŬĂůĂƐǌŽĸĐŝĂů

www.budakalasz.hu
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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

A legfontosabb feladat 2018-ban
a Berdó ú ejlesztése
Februári beszélgetésünkben a legutóbbi testüle döntésekről, valamint
a télhez kapcsolódóan a budakalászi jégpályáról és egy sokakat érintő
kérdésről, a földutas utcák helyzetének megoldásáról beszélge ünk.
 A Képviselő-testület januári
ülésén csatlakozási javaslatot
fogadott el a betelepítési kvóta
ellen. Miről szólt ez napirend?
A Megyei Jogú Városok Szövetsége
konferenciát szervezett annak érdekében, hogy a hazai települések vezetőivel
közösen lépjenek fel a Magyarországot
veszélyeztető felső korlát nélküli betelepítési kvóta és a Soros-szervezetek ellen.
Itt felkérték az önkormányzatokat, hogy
csatlakozzanak kezdeményezésükhöz.
Városunk Képviselő-testülete többséggel utasította el a Soros-tervet, valamint
azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek, egyben felkérte Magyarország Kormányát,
hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel
a Soros-terv és a bevándorlás szervező
Soros-szervezetek ellen.
 Az idén is szerződést kötött az
Önkormányzat az Óbuda-Kalász
Horgászegyesülettel.
Az Omszk-tóra vonatkozó horgászati
jog gyakorlását a Képviselő-testület
évek óta az Óbuda-Kalász Horgászegyesületnek engedi át. A Testület ez évre
is jóváhagyta a szerződés létesítését.
A horgászati lehetőségért az egyesület
100.000 Ft összeget fizet. Az egyesület nagy gondossággal halakat telepít,
ellenőrzi és felügyeli a horgászatot, valamint részt vesz a tó rendjének fenntartásában. Az egyesület figyelmet fordít a
budakalászi fiatalokra is, így a 14 éven
aluliaknak kedvező, 1.500 forintos éves
díjat, a 14-18 év közöttieknek pedig
50%-os éves kedvezményt biztosít.
 A Szentistvántelepi Iskolában
a gyerekek használatba vették az
étkezőt. Hogyan áll a tanterembővítés?
A Telepi iskolában saját költségen
újítottuk fel az étkezőt mintegy 15 millió
forintból. A korszerűsített, szép helyiséget a gyerekek azóta nagy örömmel használják. Az intézmény bővítését viszont

nem a város, hanem az állam végezte.
A kivitelezés lebonyolításával Nemzeti
Sportközpontokat (NSK) bízták meg.
A beruházási költsége 110 millió forint
volt. A kivitelezés a tervezettnél tovább
tartott az építkezés kezdetén felmerülő
statikai nehézségek miatt. A kezdeti nehézségeket követően ezt végül sikeresen
megoldotta a kivitelező és a tervező csapat. A szintráépítéssel négy új korszerű,
világos tanterem létesült az iskolában. A
bővített épület átadását megelőző helyszíni szemlén több észrevétel is történt,
amiket a kivitelezőnek még javítani,
korrigálni kell. Így az átadásra ezek után
kerülhet sor.
 Nagyon sikeresen működik
a műjégpálya Budakalászon.
A kezdeményezést a Cserkész Alapítvány indította a város pedig
nagyban támogatja ezt. Hogyan
segítette az Önkormányzat a megvalósulást?
Örömmel tapasztaljuk, hogy a gyerekek és a felnőttek egyaránt nagy örömmel és lelkesedéssel használják a pályát.
Büszkék vagyunk arra, hogy Önkormányzatunk elkötelezetten támogatja a
fiatalokat és a városi sportéletet. Ennek
jegyében döntöttünk több képviselő-testületi ülésen is a cserkészek és a jégpálya támogatásáról. A pálya létesítését
meghatározó mértékben, mintegy 8,7
millió forinttal segítettük eddig. Azért
is álltunk Wettstein András alapítványi
elnök törekvései mellé, mert úgy gondoljuk, hogy a csapat és az alapítvány
hasznos tevékenységet végez a budakalászi gyerekek javára. Ezért a jégpálya
működésének nagy összegű hozzájárulásán túl több ízben is segítettük őket:
ingyenesen rendelkezésükre bocsátottuk
és folyamatosan gondozzuk Szent István
Kertjét, a Lenfonó HÉV megálló mellett
található önkormányzati ingatlant is a
cserkészcsapatnak adtuk ingyenes használatra. Ezek mellett számos kisebb-nagyobb támogatásban részesítjük őket.
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 A téli időt követően a földúttal
rendelkező utcában élők helyzete
nem egyszerű. Milyen tervei vannak az Önkormányzatnak az itt
élők körülményeinek javítására?
Tudjuk, tapasztaljuk a nehézségeket.
A város két leginkább érintett területe
a Berdó és a Prekobrdo. Mindkét helyszínen megvan az oka a kialakult helyzetnek. A Berdóban a csatornázást
követően megváltozott az utak rétegrendje és ezért vált sárossá az útfelszín,
a Prekobrdóban pedig a nagy súlyú,
a területen zajló építkezésekre tartó teherautók rontották az utak állapotát.
Jó hír, hogy mindkét városrészben hamarosan megoldódik a helyzet. A Prekobrdoban, amint az időjárás engedi,
zúzott kővel borítjuk majd az utakat.
Itt a végleges megoldásra csak a terület teljes közművesítését követően kerülhet sor. A Berdóban jelenleg zajlik a
nagyobb úthibák, mélyedések korrekciója. Erre a csatornakivitelező céget
köteleztük, mivel a helyreállítás a Penta
Kft. feladata. Tavasszal pedig, a közbeszerzési eljárást követően indulhat majd
a Gerinc utca aszfaltozása és a vízelvezetés kialakítása. Ezzel egyidőben a terület nem teljesen közművesített utcái
zúzott köves burkolatot kapnak, majd
az év közepén az Áfonya utcán is szilárd
burkolatot építünk. A beruházás teljes
költsége negyed milliárd forintot tesz ki.
Ha a Képviselő-testület elfogadja a költségvetést, ez lesz a legfontosabb saját
beruházásunk 2018-ban. Év végére már
mindenki elfeledheti a jelenlegi helyzetet. Az utak rendezéséig ezúton is kérem
az itt élők türelmét és megértését!
Továbbra is tartjuk magunkat korábbi vállalásunkhoz, mely szerint
minden belterületi összközműves utca
szilárd útburkolatot kap 2019 végéig.
Csak az elmúlt két évben mintegy öt kilométernyi utat építettünk saját költségen, ami úgy gondolom, nem kevés.
2018. február 6.
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Önkormányza hírek

A kép illusztráció

Ú ejlesztés a Berdóban

Az utóbbi időben számos utca újult
meg Budakalászon. Az Önkormányzat
egyik kiemelt célja az, hogy minden belterületi összközműves utca szilárd útburkolattal rendelkezzen a településen.
Mindezt más településekkel ellentétben
ingyen, lakossági hozzájárulás nélkül
építi meg a város. Az idén a Berdóban
élők számára válhat élhetőbbé a lakókörnyezet. Az eddigi nehéz útviszonyokat
rendezett körülmények válthatják föl
végre.
A múlt évben megvalósulhatott a csatornaépítés. A közművek és különösen a
csatornahálózat építésénél a domborzati
viszonyok nagy nehézséget és a magas
kivitelezési költséget jelentenek. Éppen
ezért nyolc évvel ezelőtt az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a terület csatornázására. A pályázat 2016 őszén
kapott zöld utat, így 2017-ben megépült
a várva várt szennyvízhálózat a Gerinc és
Gyümölcs utcák környékén. Az elnyert
támogatás következtében az itt élőknek
a másfél millió forintos hozzájárulás helyett jóval alacsonyabb összeget, mintegy 300 ezer forintot kellett befizetniük
a csatornafejlesztésre.
Az Önkormányzat a csatornaberuházást követően - korábbi ígéretének megfelelően - ez évben szándékozik az utakat
is megépíteni. A csatornaberuházás lezárását követően az őszi, téli nehezen
elszivárgó és párolgó csapadék miatt sajnos az utcák járhatósága sokat romlott.
Volt már ilyen eseményre példa a város

Elkezdődö
a Kolónia bontása

életében, talán többen emlékeznek még
Szentistvántelep utcáinak csatornázására
a kilencvenes évek végén, amikor 5-6 év
telt el a csatornázás és az útépítés között.
A Berdóban nem ez a helyzet. Az úttervek már készen vannak, ezek engedélyezését végzi most a Közlekedési Hatóság.
Az engedélyeket várhatóan márciusra
kapja meg a város. Az építés megkezdéséhez azonban még szükséges, hogy a
2018. évre szóló, a beruházásra elkülönített összegeket tartalmazó költségvetést
elfogadja a Képviselő-testület. A város
prioritása 2018-ban a Berdó úthálózatának fejlesztése lesz. A tervek szerint első
lépésként a terület fő elvezető gyűjtőútján, a Gerinc utcán építenek aszfaltos
burkolatot és kialakítják a vízelvezetést
is, ami a terepviszonyok mellett különösen fontos. Ezt követően az év közepén
az Áfonya utca kerül sorra, ahol szintén
út és vízelvezetés épül. A Gerinc utca
építésével egyidejűleg a Berdó részben
közművesített, csatorna nélküli utcáit is
járhatóvá teszik. Így zúzott köves burkolatot kapnak a Gyümölcs, Bodza, Füves,
Fagyal, Kökény, Szeder, Berkenye és Fél
utcák, valamint a Gyümölcs köz. A végleges szilárd burkolat minden esetben az
egyes utcák teljes közművesítését követően épülhet meg.
Az Önkormányzat az utak jelenlegi
állapotával kapcsolatos garanciális észrevételeit megküldte a csatornahálózat
kivitelezőjének és felszólította a hibák
javítására. A Penta Kft. ígérete szerint
hamarosan megkezdi a nyomvonalsülylyedések kijavítását, illetve a járhatóság
biztosításához szükséges sármentesítést.
Az Önkormányzat addig is kéri az itt élők
türelmét és megértését!
A Berdó útfelújítását a város saját forrásból fedezi majd. Az összesen mintegy
negyedmilliárd forintot kitevő beruházási összeg a város 2018-as költségvetésének meghatározó részét teszi ki.

A Kolónia rossz állapotú épület-együttesének kiürítéséről és bontásáról a döntés már évekkel ezelőtt megszületett.
A bontást az épület korszerűtlensége
és a kialakult balesetveszély indokolta.
A helyzethez a szakszerűtlen bérlői felújítások is nagyban hozzájárultak, így például a szigetelés nélküli villanyvezetékek
a falakban, az utcára kivezetett mosó- és
mosogatógép szennyvíz. Az előkészületek
mostanra fejeződtek be, így a földszintes
épületek bontása január végén megkez-

Már több száz
felhasználója van
a Budakalász
applikációnak!
Örülünk, hogy ilyen sokan használják és hasznosnak tartják a város
új kommunikációs csatornáját, a Budakalász applikációt! Az alkalmazás
új verziója már jelzést is küld az aktuális hírekről. Az applikáció legújabb
frissítésével azonnal "push" üzenettel
értesülhetnek a felhasználók a városi
aktualitásokról.
Számos hírünk van, amit minden
budakalászinak érdemes tudni. A
hasznos információk mellett beruházásokról, rendészeti eseményekről,
várostörténeti érdekességekről, rendezvényekről és intézményi hírekről
is információkat adunk közre. Töltse
le és tegye okostelefonja kezdőoldalára a Budakalász applikációt!
Ne maradjon le a friss városi hírekről!
Technikai információ a frissítéshez: nyissa meg a Google Play/App
Store alkalmazást a telefonján, majd
a Frissítések (Updates) fülön kattintson rá az alkalmazás frissítésére, ha
ez még nem történt meg automatikusan. Ezután nincs más dolga, mint
egyszer elindítani az alkalmazást és
a program kérdésére (engedélyezi-e
az üzenetek fogadását) igennel válaszolni.

dődött. A korábbi bérlők 150 m3 (mintegy
21 konténer) háztartási lomot hagytak
hátra, amit korábban már szintén elszállítottak a helyszínről. Az emeletes épület
bontását akkor kezdhetik meg, amikor
a szükséges kivitelezési dokumentáció
elkészül és a közművek kikötését a szolgáltatók jóváhagyják. A teljes befejezés
február végre várható, majd ezt követően
az Önkormányzat a volt Lenfonógyár átfogó területrendezéséig ideiglenesen parkolóhelyeket alakít itt ki.
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Önkormányza hírek

Zúzo köves útburkolat a Prekobrdoban
igénybe. A jogszabályi előírások szerint
viszont laborvizsgálatokkal és minősítéssel kell igazolni, hogy a teherautóra
nem építési hulladék, hanem töltőföld
kerül. A szükséges mintavételezés megtörtént, a laboreredmények megérkeztek. Az útalap építése így 2018 tavaszán
elkezdődik.

Budakalász Prekobrdo városrésze
mintegy 5 éve lakóövezet. A telekalakítások, az utak kijelölése és leadása, a
közművek kiépítése, valamint az építkezések zöme azonban csak 1-2 éve kezdődött és még mindig tart. Az itt élők nagy
többsége legfeljebb fél-egy éve költözött
be otthonaiba. Budakalász belterületén
több, régóta beépült utca is van, ahol
még nem vagy csak az elmúlt években
készült el a szilárd útburkolat. Az útépítések nem kevés költséget rónak az
Önkormányzatra, a város azonban la-

kossági hozzájárulás fizetése nélkül tisztán saját forrásból valósítja meg ezeket
a fejlesztéseket. Ez más településeken
nem jellemző gyakorlat.
A Prekobrdo útjainak és vízelvezetésének tervezése és engedélyezése jelenleg zajlik. Az útalap megépítésére
2017. év őszén szerződést kötött a város.
Az út építésének első lépéseként a földet az úttükörből távolítja majd el a vállalkozó. Ezt a földet az Önkormányzat
más, környékbeli fejlesztéseinél veszi

A Prekobrdo újain kialakult nehéz
helyzetet elsősorban a több tonnás
építőanyagot szállító nagy teherautók
okozták. Az enyhe tél és a fagymentes
időjárási viszonyok között is kivitelezhető építési technológiák miatt ugyanis
több lakóházépítés is zajlott itt a télen.
Sajnos számos esetben közútkezelői engedély nélkül hajtottak be a túlsúlyos
tehergépjárművek, tönkretéve a földút
felületét. A jelenlegi helyzet megoldása
azért is nehéz, mert a mostani útfelületre nem lehet követ teríteni, ugyanis
azt a tehergépjárművek pillanatok alatt
bedöngölnék a sárba. Ez pedig megakadályozná az útalapból kikerülő termőföld hasznosítását.
A zúzottköves-darált betonos útalap
kivitelezése várhatóan 2018 tavaszán, a
kedvező időjárási viszonyok beköszöntével haladéktalanul elkezdődik.

Forgalomcsillapítás növénykádakkal
Az Önkormányzat útépítési törekvéseivel összhangban az utóbbi időben
számos utca újult meg Budakalászon. Az
elkészült utakon a közlekedés könnyebb
és gyorsabb, ami gyakran arra sarkallja
az autósokat, hogy a megengedettnél
gyorsabban közlekedjenek. Ez viszont
veszélyes lehet a gyalogosok számára és
zavaró az itt élőknek.
A város a tavaly megépült utakra
ezért forgalomcsillapító eszközöket épít.
Jelenleg három helyszínen számíthatnak az autósok a korlátozásra: a Téglási
András, Kanonok és Erdőhát utcákban.
A forgalom csökkentésének több módja
is van, melyeket a közlekedés intenzitásától függően építenek ki. Nagy forgalmú utaknál gyalogátkelőt, lámpát,

sebességmérőt vagy középszigetet használnak. Mellék- vagy lakóutakon pedig
fekvőrendőrt telepítenek vagy útszűkítést építenek ki.
A három érintett mellékúton a Polgármesteri Hivatal szakemberei a
korlátozás legbarátságosabb módját választották, így az utcákban útszűkítéssel
válik biztonságosabbá a közlekedés. A
lassító elemeket táblák is jelzik majd.
A forgalomtechnikai beavatkozásoknak
köszönhetően nem lesz mód nagy sebességgel áthajtani ezeken a szakaszokon.
A szűkítéseknél hamarosan növénykádakat helyeznek ki, ezekkel nemcsak
nyugodtabb, hanem színesebb is lesz a
környezet.

XII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM z 2018. FEBRUÁR 12.
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Zöld Zóna

Vadkár elhárítás

Korábban hírül adtuk, hogy az elszaporodott és a kiskertekben károkat
okozó vadállomány visszaszorítására
vadkilövést rendeltek el. A vadászatok ideje 2017. szeptember 28. és
2018. március 14. között, előre láthatólag 14 és 00 óra, illetve 00 és 07 óra
között várható.
Vadászati területek: Íjászpálya
környéke, Klisovác utcai Varjú forrás
környéke, a Kőbányai úti autószerelő
műhelytől a forrásig tartó terület, a
Bozót utca és az állattartó telep környéke. Kérjük a figyelmet ezeken a
területeken!

Síkosságmentesítés új eszközökkel

A januári havas, jeges időben az Önkormányzat új, kézi sószóró gépeivel a
városi karbantartók sokkal hatékonyabban végezték a síkosságmentesítést. A
gépekkel zeolitos ökosót szórtak az ön-

Téli munkálatok

Felfrissült a Tó utca
Megtisztították és rendbe tették
a Luppaszigeti útról nyíló kertészeti
áruház melletti Tó utca bokros, fás
területét. Sok szemét volt ezen a részen, illetve a fák ágai is elvadultak
az elmúlt időben. A levágott gallyakat
elszállították, így most a környék újra
rendezetté vált.

kormányzat kezelésében álló járdákra,
bicikliutakra, kímélve így a környezetet
és négylábú társainkat. A városi - saját
kezelésű utakon – hajnaltól kezdődően
több napon át folyamatosan dolgozott
három hóeltakarító autó. Ennek köszönhetően sikerült a közlekedést biztonságossá tenni. Településünk több
pontján helyeztek ki feltöltött sótartályokat. Ezeket bátran használhatjuk a meredek utcákon önkiszolgáló jelleggel. Az
erre közlekedőknek érdemes erre a célra
autójukban lapátot és vödröt tartani.
A téli időben vezessenek óvatosabban,
tekintettel a megváltozott útviszonyokra!

Az Önkormányzat kiemelt feladatként kezeli a zöldfelületek rendben
tartását. Így a város zöldfelületi csoportja már az év elején is igen elfoglalt

volt, sok tennivaló akadt a városban.
A munkatársak télen is figyelik a város
kezelésébe tartozó árkokat, hogy az eltömődést megakadályozzák. Kérjük az
ingatlantulajdonosokat is, hogy végezzék el ezeket a feladatokat árkaikkal és
átereszeikkel kapcsolatban. A csoport
az önkormányzati fenntartású aszfaltos utakat is folyamatosan kátyúzza. A
parkokban avart gyűjtenek, a gallyakat
aprítógéppel dolgozzák fel. A Lenfonó
gyárterületét is rendszeresen takarítják,
valamint továbbra is szállítják a tűzifát a
rászorulóknak.

Erdőgazdálkodási munkák
A Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása
a Budakalász környékén tervezett ezévi
tevékenységéről:
Illegális hulladék
Napjaink aktuális problémája a lakott
terület közvetlen közelében, az erdőben
illegálisan elhelyezett hulladék. Az egyre
növekvő mennyiségben jelentkező, alapvetően lakossági forrásból kikerülő szemét eltakarítását a társaság végzi.
Zöldhulladék
A kertes házaknál keletkező zöldhulladékot sajnos igen jelentős hányadban
erdőterületeken helyezi el a lakosság,
melyet azután a Parkerdő munkatársai
szállíttatnak el. Sokan azt gondolják,
hogy a természetben lebomló anyagokat
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nyugodtan elhelyezhetik az erdőkben,
mezőkön és ezzel nem követnek el természetkárosítást, ami azonban tévedés!
Fakitermelések
A kivágásra jelölt fák ledöntését a
ledöntött törzsek feldolgozása követi,
majd meg kell szervezni a feldolgozott
faanyag elszállítását. A munkák során elkerülhetetlen, hogy a faanyag elszállításakor igénybevett utakon sáros nyomok
keletkezzenek. A lakosság tűzifaszükségletének kielégítése sürgős feladat.
Az úthibák kijavítására a fakitermelés
munkafázisainak befejezése után kerülhet csak sor.
Amennyiben a lakók olyan vadállatot látnak, amely hagyja magát néhány

lépésre megközelíteni, vagy támadó magatartást mutat, esetleg róka, vagy más
vadállat tetemét megtalálják, a következő telefonszámon tehetnek bejelentést: +36 (80) 263 244.
A témákkal kapcsolatosan részletes
tájékoztató az alábbi elérhetőségen található: parkerdo.hu

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Kék hírek

Rendésze események
januárban

autósok a tiltás ellenére. Emiatt a járdára pollerek, az ágyásokba mészkősziklák kerülnek majd.

eloltották. Keletkezésének oka nem derült ki, lakosságvédelmi intézkedésre
nem volt szükség.

Rongálás a Kálvárián

Megrongálódott a szelfibútor

Idős nénin segítettek a rendészek
Idős, zavart nénihez riasztották a rendészeket. A helyszínen a lakók segítségével sikerült kideríteni a hozzátartozó
elérhetőségét. A rokont tájékoztatták az
esetről, a hölgyet a mentők elszállították. Kérjük, figyeljünk oda idős hozzátartozóikra!

Tavaly nyáron új fotópont és közösségi tér alakult az Omszk parkban,
amely azóta sokunknak szerzett örömteli pillanatokat. A szelfibútor helyes
használatára a helyszínen felállított tájékoztató tábla hívja fel a figyelmet. A
felirat betűinek felső része maximum
15 kilogrammot bír el. Sajnos az elmúlt
időben előfordult, hogy többször is megszegték a használók a szabályokat így az
egyik betű eltört. Ennek cseréjét elvégezte a kivitelező, ám ez nem kis költséget jelentett. Bízunk benne, hogy felelős
hozzáállással a jövőben a hasonló esetek
elkerülhetők lesznek. A megelőzésben a
területen térfigyelő kamerák is a rendészek rendelkezésére állnak.

Elhagyott bevásárlókocsik

Lámpákat rongáltak és törtek
össze vandálok a Kálvária dombon a
kereszteknél. A tönkretett lámpatestek
pótlása folyamatban van. Kérjük, aki
hasonló esetet észlel, jelezze azonnal az
Önkormányzati Rendészet telefonszámán!
Pártfogolt kiskutyák

Kartondobozban kitett négy kiskutyát talált az Önkormányzati Rendészet
január elején. A kutyusok azóta a szentendrei gyepmesteri telepre kerültek. A
telepvezetőtől megtudtuk, hogy az állatok oltási programja megkezdődött,
ennek lezárultával lehet örökbe fogadni
őket. Ha olvasónknak megtetszettek a
kis állatok, a telepen Horn Vilmát kereshetik (telefon: +36 (30) 594 4431) az
örökbefogadással kapcsolatban.
Keréknyomok a virágágyásokban

A Budai úti rekonstrukciós munkálatok keretében kiépítették az ágyásokat,
melyeket már földdel is megtöltött a kivitelező. Már csak a növények telepítését kellene megvárni és teljes pompáját
mutatná a felújított városrész. Vannak azonban, akiknek ez nem fontos,
ugyanis mély barázdanyomok láthatóak
több helyen is, vélhetőleg nagy súlyú
teherautóval hajtottak keresztül az új
ágyásokon. Az is jellemző, hogy az újonnan
térkövezett járdára
hajtanak
fel az
XII. ÉVFOLYAM,
2. SZÁM
z 2018.

Hazajuttatott kutyák

Egy hölgy kétségbeesve kért rendészeti segítséget elveszett kutyájával
kapcsolatban. Gyönyörű négyéves csehszlovák farkaskutyája akkor már több
napja eltűnt. Nagy szerencsével, rövid
időn belül a rendészek megtalálták a
kutyát a szerb temetőben. Nagy volt az
öröm, amikor az eb visszakerült a gazdájához.
Máskor egyetlen napon két befogott
kóbor kutyust is sikerült visszajuttatni
tulajdonosukhoz. A sikeres akcióban a
border collie és a husky jellegű kutyákra
a város közterületein találtak rá a rendészek.
Tűzeset a Meggy utcában
A Meggy utcában tűzesethez vonultak
ki városunkban a Budakalászi Tűzoltók
a környékbeli őrsökkel együttműködve
január közepén.
A tüzet sikeresen
FEBRUÁR
12.

Már több alkalommal találtak és
juttattak vissza bevásárlókocsikat az
Önkormányzat zöldfelületi munkatársai
a városban. A helyszínek változatosak,
így a tóparton és a patakparton is hagytak már kocsikat, sőt több alkalommal
az Omszk-tóból tűzoltók segítségével
emelték ki ezeket az eszközöket. Az esetek rendszeressé váltak. Erről a lakók az
új városi telefonos applikáció hibabejelentő felületén is beszámoltak. Egy-egy
kocsit a patakból kiemelni és visszajuttatni eredeti helyére körülbelül 1,5 órás
munkát jelent. Ezt az időt a zöldfelület
karbantartói hasznosabb feladatok végzésével is eltölthetnék. Aki hasonló eset
szemtanúja, mindenképpen jelezze az
Önkormányzati Rendészetnek.
TEK-esek ártalmatlanították az őrjöngő férfit
A Béke sétányra riasztották az Önkormányzati Rendészeket és a rendőröket, ahol egy férfi őrjöngése miatt
kértek segítséget a rokonok. A helyszínen a családtagok elmondták, hogy
az illető a házuk udvarán tört-zúzott, illetve folyamatosan fenyegette
őket. A mentális problémákkal küzdő
beteg veszélyt jelentett saját magára
és a házban tartózkodók életére, testi
épségére egyaránt. A férfi a lakásban
elbarikádozta magát és fenyegette a
rendőröket is. Emiatt riasztani kellett
a TEK-et. A szervezet munkatársainak
közreműködésével sikerült csak az illetőt ártalmatlanná tenni. Végül a mentők
a férfit elszállították kezelésre.
Önkormányzati Rendészet
Telefonszám: + 36 (70) 314 6104
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Felhívás

Pályáza lehetőség ingyenes riasztóberendezésre
A budakalásziak számára rendkívül előnyös lehetőség áll idén is rendelkezésre otthonuk
biztonságossá tételére. A korábbi gyakorlatnak megfelelően pályázattal élhetnek ingyenes
riasztóberendezés kiépítésére. Az igényelhető szolgáltatást a Multialarm Zrt. nyújtja. A cég
nagy múltú, megbízható vállalat a biztonságtechnika terén.

Miért érdemes riasztórendszert kiépíteni?

A riasztórendszer egy összetett védelmi rendszer, melynek beszerelése önmagában nem képes
ugyan a betörés megakadályozására, de azonnal jelzi azt és jelentősen mérsékeli a vagyoni kár és
a személyi sérülés esélyét. A riasztó akkor nyújt tökéletes védelmet, ha beszerelésével és rendszeres alkalmazásával egy időben a távfelügyeleti és kivonulási szolgáltatást is igénybe veszik.
A távfelügyeleti központ ugyanis a nap 24 órájában éjjel-nappal figyeli a ház/lakás riasztójától érkező jelzéseket és a jellegüknek megfelelő módon reagál.

A pályázat célja

Budakalász Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakossági riasztórendszerekre azzal a
céllal, hogy erőforrásaihoz mérten minden eszközzel segítse a Budakalászon élők szubjektív biztonságérzetének javítását, illetve a tulajdon elleni bűncselekmények visszaszorítását.
Célunk, hogy a Budakalászon élőknek segítsünk a saját otthonuk védelmében.

A pályázat tárgya

A pályázaton nyertes magánszemélyek az alábbi eszközöket kapják meg ingyenesen:

Eszköz megnevezése
Riasztóközpont + Ikon kezelő egység felszerelve
Kültéri hang-fényjelző felszerelve
Kombinált (PIR+IR) mozgásérzékelő felszerelve
Nyitásérzékelő felszerelve

Mennyiség
1 készlet
1 db
2 db
1 db

A fenti eszközöket a pályázó által megjelölt budakalászi címen, előzetes egyeztetés alapján
az Önkormányzat partnerei ingyenesen kiépítik és telepítik, valamint a pályázót egyszeri
oktatásban részesítik.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

– minden Budakalászon élő, állandó, Budakalászon bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély;

– minden olyan magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett budakalászi állandó, vagy
ideiglenes lakcímmel, de hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy életvitelszerűen él itt.
(albérlő esetén az albérlet alapját képező bérleti szerződés bemutatása);

– aki elfogadja a Pályázati Felhívásban szereplő feltételeket;
– aki elfogadja az önkormányzat partnerével kötendő szolgáltatási szerződésben szereplő
feltételeket és képes annak teljesítésére.

A pályázó köteleze ségei

A pályázó vállalja, hogy az Önkormányzat partnerével szerződéses kötelezettséget vállal
a szolgáltatás legalább 24 havi igényb vételére, illetve a havi, kedvezményes szolgáltatási
díjat megfizeti. (5 080 Ft/hó/lakás)

A pályázat benyújtása

A pályázatot lezárt borítékban a Budakalászi Polgármesteri Hivatalban (2011 Budakalász,
Petőfi tér 1.), vagy e-mailben (info@budakalasz.hu) lehet benyújtani. A borítékon vagy
a tárgy mezőben pedig „Lakossági Riasztórendszer Pályázat” jeligét kell feltüntetni.

A pályázat értékelése és elbírálása

A beérkezett pályázatokat folyamatosan, kéthetente értékeli és bírálja el a szakmai bizottság.
A pályázaton nyertes magánszemélyekkel az Önkormányzat partnere a döntést követő
10 napon belül felveszi a kapcsolatot a szerződéssel és rendszer telepítéssel kapcsolatosan.
A pályázat további részletei megtalálhatók a budakalasz.hu oldalon.
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket, amíg lehet

Huj Teréz és Mária: összesen
huszonhat dédunokánk van
A Jókai utcában befűtö ék érkezésünkre a konyhát, ahol
Scherer Györgyné Teri néni (90) és Markuj Győzőné Mariska
néni (93) gőzölgő kávéval várnak.
A szépkorú nővérek szomszédok is egyben, erős szálakkal kötődnek egymáshoz.
Teri néni és Mariska néni régi budakalászi
sváb családból származnak. Nagypapájuk Mandl Antal az első világháborúban
harcolt, mialatt otthon szívbetegségben
elhunyt szeretett felesége. Négy gyermeküket – köztük Teri néni és Mariska néni
édesanyját – rokonokhoz osztották szét
a tragédiát követően. Antal hazaérkezése
után a Budai úti házukat nagyobbra építtette, hogy a ház egy részét bérbeadva négy
gyermekét eltarthassa. Az emeleten több
bérlő lakott, az övéké volt az alsó házrész.
Teri néni és Mariska néni édesapja békásmegyeri volt, így ők oda születtek, majd
kisgyermekként átköltöztek Budakalászra
a nagypapa házába. A kitelepítés után a
épületet elvették a családtól, így ők bérlők
lettek a saját otthonukban.
Teréz miután férjhez ment a Felsővár
utcába költözött apósáékhoz. Amikor Teri
néni első gyermekét várta, Makk atya magához hívta lakni a családot, ha cserébe ellátják őt. Csecsemője a plébánián született,
ahol a bábaasszony későn hívott orvost a
szüléshez, amikorra a baba már tragikus
módon meghalt. Később még három egészséges gyermeke született. Innen az Alsóvár
utcába költöztek, ahol ugyan ablak, ajtó és
padló nem volt, de vállalták ezek rendbehozatalát, így ingyen lakhattak ott. Néhány
év múlva a nagypapa által épített Budai úti
házba költöztek.
Mariska néni Komárom-Esztergom megyébe, Bajna faluba ment férjhez. A település hegyvidéki fekvése miatt a legsűrűbb
tűzharcok közepén állt, itt csaptak össze
az oroszok a németekkel. Az ő házukon
is megállás nélkül vonultak át a katonák,
majd szünet nélkül hullottak a bombák.
Időnként feltépték az ajtót és katonákat
kerestek. „Civilek vagyunk, ne lőjenek!”
üvöltötték a bent lévők vegyes nyelvhasználattal.
Egy nap a tető egy részét levitte egy
bombatalálat és a nyomás hatására kirepült a ház összes ablaküvege. Törmelék és
üvegszilánkok szóródtak szanaszét. Fülsüketítően vijjogott a légvédelmi sziréna,
így a család lehúzódott a pincébe. A nagy
izgalom
hatására a 2.
hétSZÁM
hónapos
XII. ÉVFOLYAM,
z váran2018.

dós Máriának megindult a szülése. „Fel a
lakásba, gyorsan, gyorsan! Nem látják,
szül?!” – kiabálta a bábaasszony. „De hát
lőnek, az Isten szerelmére?!” – szólt aléltan
Mária, de a kétségbeesett asszony számára
nem maradt más választás. Feltámogatták
őt a pincéből, bár továbbra sem pihentek a
bombák és fütyült a jeges szél az üres ablakkereteken. Mariska néni férje határozott
mozdulatokkal bedeszkázta az ablakokat,
begyújtotta a sparheltot, majd kerített egy
ágyat, ahol végül jóval idő előtt megszületett a kisbaba. Forró vizes palackokkal
vették körbe és melengették az erőtlen
csecsemőt, így próbálták életben tartani őt,
ami végül hiú reménynek bizonyult. Három
hét után feladta a baba az életért való küzdelmet. Mariska néni szinte egyazon körülmények közt vesztette el másodszülött
gyermekét is, ami akkoriban nem volt ritka
eset.
Később, amikor már működött a közlekedés és át tudtak jutni a frontvonalon,
a jobb megélhetés reményében visszaköltöztek Budakalászra a Budai úti házba. Ezt
követően három egészséges gyermeknek
adott életet.
Az 1946-os sváb kitelepítéskor az egész
család szerepelt a listán. Mivel akkor Mariska néninek már magyar férje volt, így
ő maradhatott itthon. Teri néninek sváb
volt a férje is, a kitelepítés előtt két héttel
házasodtak össze, hogy együtt vigyék őket.
Maguk sem számítottak arra a szerencsés
fejleményre, hogy az utolsó percben Makk
atya közbenjárásával mentességet kapnak.
A kitelepítés napján a testvérek épp látogatni készültek szüleiket, ám már csak a bedeszkázott üres lakást találták. Futottak az
állomásra, ahol még éppen el tudtak szüleiktől és testvéreiktől búcsúzni. 1956-ig nem
hallottak róluk semmit, levél sem érkezett.
Utólag úgy mesélték a családtagok: „Nem
mertünk levelet küldeni, nehogy bajotok
legyen, hogy külföldről kaptok levelet!”
Amikor beindult az információáramlás, itthonról egy darab szalonnát küldtek válaszképp borítékban, mert tartottak tőle, hogy
éheznek odakint. A szabadabb időkben
meg is látogatták végre egymást.
1956-ban sokan hagyták hátra hazájukat
és disszidáltak.
FEBRUÁR
12. Nekivágtak az útnak Teri

néniék is három kisgyermekükkel. Mivel az
ő és férje szüleit is kitelepítették és akkor
már 10 éve nem kaptak róluk hírt, így őket
szerették volna felkutatni. Vonattal mentek
egy darabig, majd stoppal és gyalog, mikor
milyen lehetőség adódott. A határ közelében elértek egy magyar falut, ahol megláttak egy tanyát és annak a kert végében
álló istállóját. Ide húzódtak be és rogytak le
a szalmára, amikor észrevették, hogy már
más menekültek is tartózkodnak ott. Reggel
a gazda rájuk talált és hitetlenkedett, hogy
pici gyerekekkel így elindultak. Felajánlotta
a tulajdonos asszony a segítségét, hogy eljuttatja őket a határra. A téli hóban fehér
lepedőkbe burkolóztak, hogy észrevétlenek
maradhassanak. Az apa a nyakában vitte
az egyik gyereket a januári hóban kilométereken át, kerteken keresztül. Mások
is csapódtak hozzájuk, akik viszont ezt az
elővigyázatossági lépést nem tették meg,
és ezért az oroszok felfigyeltek rájuk. Több
figyelmeztető lövést adtak le, így a körülbelül húsz fős társaságból mindenki megállt.
Mindenki, kivéve a középső gyereküket
kézenfogva vezető ismerős asszonyt, aki
azt gondolta, hogy úgysem lőnek rájuk és
ment tovább. Elszakadtak egymástól. Teri
néniék fogdába kerültek, ahol kézzel lábbal
magyarázták sírógörcsök közepette, hogy
hiányzik egy gyerekük. A férj az egyik orosz
őrrel a keresésükre indult és megtalálták az
asszonnyal együtt őket, aki félelmében azt
állította, hogy találta a gyereket. A család
heteken át volt különböző helyeken fogságban. Jellemzően a földön aludtak vagy
szekrények tetején. A kihallgatás során elfogadták indoknak, hogy szüleiket akarta
felkutatni a házaspár és végül hazaengedték őket.
A testvérek ezek után a Jókai utcában
építkeztek, közel voltak így egymáshoz,
támogatták a másikat. Mindketten a helyi
gyárakban dolgoztak hosszú éveken át.
Férjeiket néhány éve vesztették el, ám
bánatukban támaszt nyújtanak a szép
számú utódok. Teri néni 10 unokával és
16 dédunokával, Mariska néni 6 unokával
és 10 dédunokával büszkélkedhet, akik gondosan óvják őket. Nagy bánatuk, hogy az
ásást már nem maguk végzik, de gyönyörű
virágoskertjeikre ma is büszkék!
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A „Szép O honunk Budakalász” fotócsoport képei
A közösségi oldalon létrehozott fotócsoportunkhoz folyamatosan érkeznek újabb
csatlakozók és jobbnál jobb képek. Ez egy páratlan lehetőség és pozitív felület arra, hogy
a városban jártunkban-keltünkben felfedezzük annak szépségeit, érdekes részleteit és
azt megosszuk az itt élő társainkkal. Ebben a
hónapban is rendkívül inspiráló fotókat kaptunk, melyekből ízelítőt szeretnénk mutatni.
Érdemes csatlakozni ehhez az alkotó kreatív
közösséghez!

Nádházi Zsolt

Petrilla György

Lipták Krisz án
Rádler István

Rádler István

Pásztor Adrienn

Szalai Márton
Madai Balázs

Nagy Heni
Tóth Lajos
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Közélet

Vendégünk: Reikort Ildikó zenepedagógus

„Szeretnék hidat építeni a kor tecnikai
vívmányai és a hagyományos kommunikáció közé”
Reikort Ildikó immár két év zede öregbí Zeneiskolánk hírnevét, ezúttal az általa kidolgozo ReikArt módszer kapcsán került reﬂektorfénybe.
A módszert országos szintű elismerésben részesíte e a szakma. A metódus számos érzékelési területet bevon a zeneközpontú foglalkozásokba,
segí megélni a pillanatot, elmélyí a kapcsolatokat a mai rohanó világban. Szemléletéről, pályájáról, értékrendjéről kérdeztük a kiváló, az újító
zenepedagógust.
 Mikor vált egyértelművé számodra, hogy pedagógus leszel?
A családi hagyományokat követve megtanultam a szakmát, de pedagógussá válni
már más dolog. Visszajelzések alapján
mondhatom, az évek során talán sikerült.
 Hogyan alakult pedagógusi pályád?
A diploma után a debreceni Kodály Kórusban dolgoztam énekesként. Később a
budapesti munkáimat hátrahagyva a gyerekeim születése után kerültem Budakalászra. Egyedüliként 21 éve, a kezdetektől
folyamatosan tanítok az intézményben.
 Úgy tudjuk, kórházakban zeneterápiás módszerekkel segítettél
beteg gyermekeknek. Miként segít
ilyen helyzetben a zene? Hogyan
tudtad megőrizni a lelki stabilitásodat a különösen nagy pszichikai
igénybevétel mellett?
2006-ban a Szent László Kórház Őssejt-transzplantációs Osztályára hívtak
dolgozni. Számomra nagy erőt adott az ottani összehangolt csapat, mindenki munkája ugyanolyan fontosnak számított. A
zeneterápia segít oldani a betegség okozta
hatalmas lelki nehézségeken, a feszültég
oldása jelentős. Nekünk, terapeutáknak
pedig a tapasztalati tudáson kívül magas
szintű intuícióval is rendelkeznünk kell. A
terápiában tanulható, miként őrizze meg az
ember a lelki egészségét, de a szupervízió
támogató rendszere is sokat számított.
Amit akkori munkámból meríthettem, azt
szavakkal alig lehet kifejezni.
 Kokas Klára munkássága ekkora
hatással volt rád?
1998-ban jelentkeztem az első akkreditált pedagógus ugyancsak első továbbképzésére, minek befejezése után
Mesteremmel együtt dolgozhattam haláláig. Kokas Klára a megújulást, a bizalmat,
a teljes figyelmet adta útravalóul, amely
globálisan alkalmazható az élet minden
területén. Örülök, hogy a tőle kapott értékeket továbbadhatom a pedagógus továbbképzéseken és a Kalász Művészeti Iskola
növedékeinek is. Iskolánk egyedülálló az

országban, ugyanis mi vezettük be elsőként a Kokas-módszert tevékenységeink
közé, ami azóta is folyamatosan működik.

tani. A múltra emlékezni tudunk, a jövőt
tervezni tudjuk, de megélni csak a jelent
lehetséges.

 Hogyan alakult ki a ReikArt módszer? Miben újító ez a metódus?
A nyitottság és a holisztikus szemléletű pedagógia már kezdetben is érdekelt.
Évtizedek munkája és hosszú folyamata
alakította ki ezt a megközelítést, de tanáraim újító szelleme hatással volt rám,
így eddigi tapasztalataim és az ő iránymutatásuk mozgósított a bennem egy elképzelést, hogyan lehetne a zenefókuszú
foglalatosságot beépíteni különböző iskolai tevékenységekbe más területek bevonásával. A módszer kipróbálásán túl
vagyunk, és a tapasztalatok azt mutatják,
hogy az óvodás korosztálytól egészen a
felnőtt csoportokig nagy élvezettel vesz
részt a tevékenységben bárki. Nem egy
kis szeletét nézzük az embernek, az egész
ember személyiségét szeretnénk élményszerű oktatáson belül elérni. Fontosnak
tartom a világ alakulásának követését a
hagyományok tiszteletben tartása mellett,
de tudjuk mindannyian, hogy a mai kor
gyermekei egészen másképp fogadják be
az információkat, mint tíz évvel ezelőtt. A
mai techno-kommunikációs világban az
információátadás leegyszerűsödik a generál-szimbólumok szintjére, és éppen az a
jelenség kezd elhalni, ami a kommunikáció valódiságának adaléka. Módszeremmel
nem a mai kor technikai vívmányai ellen
szeretnék harcolni, hanem hidat próbálok
kovácsolni. A metódus olyan elemeket tartalmaz, melyek révén magunkkal és másokkal élő kontaktust tudjunk teremteni,
empátiát elmélyíteni. Ráadásul az összművészeti módszerek között talán még nincs
olyan, amelyik a zenét állítaná fókuszba.
Igyekeztem átjárhatóságot biztosítani más
területek felé, a mese, a spontán kialakult
történetek mind alkalmazhatók a zenei
megnyilvánulásokkal fuzionálva. Lényeges, hogy az aktív kreatív kiteljesedési
folyamat az „itt és most”-ban történik. Az
emberek felgyorsult világunkban célorientálttá váltak. A módszer abban segíthet,
hogy a jelen pillanat minőségében elmélyülhetünk, mert azt még tudjuk alakí-

 Új zenei módszeredet a Magyar
Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetsége befogadta a Magyar
Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktárba. Miként fogadtad a szakmai elismerést?
Az utolsó pillanatban a Zeneiskola
igazgatója hívta fel a figyelmemet a lehetőségre, így gyorsnak kellett lennem. Amikor értesítettek a befogadásról, nagyon
meglepődtem, persze végtelenül örültem.
Meg kell még szoknom, hogy módszerem
a magyar szellemi értékek között kaphatott
helyet, és azt is tudom, hogy ez hatalmas
felelősséggel jár. A nyilvános bemutatáson remélem, találkozom majd az ország
többi részéről is olyan kollégákkal, akikkel
együtt örülhetünk.
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 Hogyan érzed magad a Kalász
Művészeti Iskolában? Nem szűk
már ez a hely?
Annak ellenére, hogy sok változáson
mentünk keresztül a kezdetek óta, még
mindig jól érzem magam. Változik a tantestület, egyre több a fiatal, a zenészek
nyitottsága és kreativitása frissen tart. A
tanítványaimtól a mai napig is sokat tanulok. Igaz, sok helyre hívnak, de tevékenységem bázisát iskolám képezi, így vihetem
a hírét sokfelé. Azért nem érzem szűknek
a falakat, mert szerteágazó munkám során
tudásomat több területen is megoszthatom. Köszönettel tartozom kollégáimnak,
hogy türelemmel viselik sokrétű tevékenységemet.
 Milyen további szakmai terveid
vannak?
Munkám egymást kiegészítő részekből tevődik össze. Egyik lehetőség hozza
a másikat. Célom helytállni mindabban,
amiben felelősséget vállaltam. Sok a felkérés, befogadóak az intézmények. Fontos
számomra, hogy mindezek közt emberi
értékeket is tovább tudjak adni, hiszen a
pedagógus alapvető feladata ez is.
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Építészet

Építésze útmutató
Lapozzunk bele a Településképi
Arcula Kézikönyvbe!
Az idei év következő lapszámainak építészeti témájú rovatában
Budakalász elkészült Településképi Arculati Kézikönyvének egyes
fejezeteit fogjuk bemutatni, azzal a
céllal, hogy segítsük a kiadvány minél szélesebb körben történő megismertetését olvasóinkkal.

A nagy gondossággal összeállított,
szakmai segítséget közérthető megfogalmazásban nyújtó Kézikönyv bevezetőjében Turi Attila főépítész úr szavakba foglalta az elkészült munka jelentőségének
esszenciáját:

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – idézzük
egyetértőn Tamási Áron híres mondatát. Igen, mindannyian egy otthont, világunk közepét szeretnénk megtalálni,
megvalósítani, kialakítani, ami nem
csak megvéd a természettől, biztosítja
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a lakhatást, több ennél: belső harmóniánk, életünk színtere, védett, saját
világunk. Mi hát ez az otthon? A négy
fal csupán, vagy a kert, a kerítéssel határolt telek? Az utcát, a városrészt is „mi
utcánknak, mi városunknak” nevezzük,

mert a közösségben lehet lakni, a lakhatás feltételez egy csoportot, így kulturális közösséget, melyben egészséges
arányban keverednek az igazodás és
az egyéniség jegyei. Amikor otthonunkat kialakítjuk, praktikus – és legalább
annyira fontos lelki – igényeinknek
teremtünk keretet, utóbbiaknak kifejező formát. A forma tartalma pedig a
harmónia, a belső rend, melyet képesek vagyunk a bennünk élő archetípusok segítségével érzékelni. Ez az őskép

azonban helyhez is kötődik. Köze van a
hely szelleméhez, hangulatához, része
egy nagyobb egésznek: tájegységnek,
földrajzi helynek, esetünkben a Kárpát-,
vagy Pannon-medencének. Ahhoz, hogy
otthon legyünk, nem elég saját házunkra, kertünkre, otthonunkra figyelmet
szentelnünk, mert – más léptékben, más
gesztusokkal – ezt várjuk el a település

közösségének életterétől is. Azt szeretnénk, hogy az utcákon járva érezzük azt
a sajátos ízt, módit, mely csak a miénk,
mely csak itt van, egyszeri és megismételhetetlen, állandó változásában is
kifejezi azt a sajátos maradandót, mely
csak itt jöhetett létre. Ez a helyi identitás, melyet féltve őrzünk, alapvető és
fontos része életünknek. Ebből kiindulva, ha változtatunk környezetünkön,
igényeinket igyekezzünk összhangba
hozni a közösséget megtartásához nélkülözhetetlen helyi identitással! Annak
érdekében, hogy a megalapozott történeti múlttal, kultúrával rendelkező közösség összhangba kerüljön az építtetői
igényekkel, kérem, vegye figyelembe a
Településképi Arculati Kézikönyvben
található javaslatainkat!”

Kérjük, kövessék nyomon a Hírmondóban hónapról hónapra megjelenő
részleteket, melyek által bepillantást
nyerhetnek a város Arculati Kézikönyvébe. A kiadvány egészében is megtekinthető a www.budakalasz.hu honlapon az
Ügyintézés menüpont Helyi Építésügy
almenüje alatt, személyesen a Hivatalban, illetve megvásárolható lesz tavasz
folyamán nyomtatott formában.
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Értékvédelem

Mesélő véde épületek 14.
Diófa utca 1.
Róza néni szülei is
szorgalmasan
éltek.
Gyermekként látta azt
az óriási kőszoborot,
mely egy angyalt ábrázol, ahogy kardjával lecsap a kígyóra. Ez
volt szintén kőfaragó édesapja kiemelkedő
alkotása, aki azt is elmondhatta magáról,
hogy valamennyi fővárosi hídon dolgozott. Kenyéradója a helyi Krahl kőbánya
volt, azonban télen nehezen éltek, mert
ilyenkor nem akadt megbízás. Miután
férje kikerült a frontra, az édesanya Újpestre járt dolgozni, az Aquincum HÉV

Az aprócska házba szinte az utcáról belépve tekintünk körbe: eredeti cserépkályha, rekamié, faligoblinek. Három generáció nőtagjai képviseltetik itt ma magukat
tele emlékekkel, koszorúban ülve.
A nagymama Kalászi Józsefné, született Leskó Róza szövőnő, lánya Bucsánszki
Ferencné, született Kalászi Katalin energetikus és az unoka Bucsánszki Beáta
néptáncos, hagyományőrző óvónő, akinek
fontos a sváb jelleg megőrzése. Milyen találó a magyarosított családnév, bár ahogyan az akkoriban működött, tanácsos
volt felvenni a Fratnek helyett. Csodálatosan működik az emberi emlékezet: a 87
éves hölgy szemébe könny szökik, megifjodik, ahogyan szemezget emlékképei
közt. Az élmény filmszerű, moccanatlanul
feledkezünk bele a hallgatásba.
A család remek kőfaragó mesterembereket adott a szakmának. A házat Róza
néni sváb nagyszülei építették az 1800-as
évek végén: Wichofszky Mihály és felesége Weiszhár Katalin. Ők négy gyermeket
hoztak itt világra. A legifjabb baba hírét
a frontra kivitt családfő már nem tudhatta, így hazakerülésekor váratlan öröm
volt számára az akkor már 3-4 évesforma,
cseperedő élet. Az épület mellé egy szoba-konyhát is épített a gondos apa, hogy
minden gyermeke ott kezdhesse meg családi életét. Ott lakhattak addig, amíg sajátjuk nem lett. A kert végében álló boltíves
pincébe vonultak le a környékbeli családok légiriadó idején. A nagymama később
tragikus halált halt. Aratáskor megemelte
magát, sérvet kapott és belehalt, mert az
orvos nem látta el hétvégén.

így folyamatosan kereste a kapcsolatot a
másokéval. Katalint sajátjaként szerette,
második otthona volt gyermekkorában
ez a ház, ahogy Beának is. Utolsó percig
gondoskodtak az idős házaspárról haláluk
előtt, így örökölték meg a házat, ahol most
Bea az ötödik generációt képviseli. Emlékszik, Franciska néni hogyan szaladt ki a
sufniba, hogyan festette a kislány Beának
a körmét a verandán és hogyan készítette
a goblineket. A belső szobában volt a kötőgépe, ahonnan gyakran hallatszottak a
serény munka neszei. Érdekes volt az is,
ahogyan a szaladó szemeket szedte fel a finom nylon harisnyán. A régi nyári konyha
működő varróműhelynek volt berendezve, ahová ritkán engedett be gyermeket
munka közben a nagy zaj miatt. Singer

Wichofszky Mihály
megállótól kilométereken át a hídon gyalogosan a gyapjúszövőgyárba. Óriási dolog
volt akkor az a munkakönyv. A családfőt
pótolandó, a gyerekek is korán munkába
álltak. Róza néni már 15 évesen szövőnő
volt a helyi Kosmos gyárban. Később sem
mondott nemet az éjszakai műszakra. Még
nagymamája nevelte rá a föld szeretetére,
kiskorától kísérte őt, folyton kertészkedett. Málnaszedés idején az egész család
kivonult, mert 600 négyszögöles területen termesztették. Róza néni 13 éves volt,
amikor már négy kosárral vitte egyedül
az illatozó gyümölcsöt a pomázi piacra,
felkötözve elöl-hátul, egy-egy a kezében.
Egy kilogramm málna ára 1 pengő volt a
negyvenes években. Róza később gyermekeivel, állás, állattartás mellett is 4 földet
művelt belső erő által hajtva. Lehangoló
módon területeik nagy részét később elvették tőlük.
Róza néni unokatestvéréé, Mandjik Franciska nénié lett időközben a ház,
akinek nem született saját gyermeke,
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varrógépét szívesen megmutatta és varrást is játszhattak. A sufni előtt felállított
mosóedényekben saját készítésű öblítőt és
fehérítőt használt. Ha nyitva volt az ajtó
és gyerekricsajt hallott az utcáról, szaladt
is a palacsintával elébük. Bérmaszülők is
voltak, sok gyereket karoltak így fel. Ha a
kitelepített sváb rokonság hazalátogatott,
akkor is itt találkoztak. A Magyar utcával
szemben álló kocsma is a Weiszhár családé volt, ennek konyhájában is sokat sertepertélt a gyermek Róza.
Bea személyében most tovább él a régi
hagyomány és nem halnak el az érzelmi
szálak.
Védendő értékek a házon: az épület tetőformája, tömege és a beépített tornác.
Értékes elemek továbbá az ablakok és a
kőlábazat.
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Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

IRODALOM
Március 2. péntek 17.00
Nemzeti Irodalmi Estek: Igazság és
élet – Keresztény hitünk védelme
LIM7RPSy/iV]OyLURGDORPW|UWpQpV]
HOĘDGiVD
$EHOpSpVGtMWDODQ

FEBRUÁR-MÁRCIUSI PROGRAMOK

Február 23. péntek 19.00-22.00
Folk Kocsma: HungarianGypsy Music
.iYpKi]LFLJiQ\]HQHWiQFWDQtWiVVDO
)HOOpSD.KDPRUR%XGDSHVW%DQG
%HOpSĘGtM)W

Március 16. péntek 19.00
Folk Kocsma: Rockabilly est
Elvis-szel
9HQGpJQN9DUJD,VWYiQ (OYLV
5RFN¶Q¶UROOpVWZLVWJDUDQWiOW
%HOpSĘGtM)W

ISMERETTERJESZTÉS
Február 23. péntek 17.00
ËUiVW|UWpQHWLHOĘDGiVRN
6]HNHUHV,VWYiQÈUSiGNRULWHPSORPRN
pVD.DVVDL.ĘWiUV]DUNRIiJMDLQDN
SLNWRJUDPIHOLUDWDLDV]pNHO\EHWĦNpS]pV
IRO\DPDWiEDQ
$EHOpSpVGtMWDODQ
Március 9. péntek 18.00
Borklub
7RYiEELLQIRUPiFLy
1\LNRV,VWYiQ
Március 17. szombat 14.00
Szent Korona Délután
+i]LJD]GD
'U9DUJD7LERU

EGYÉB
Február 24. szombat 21.00
Nosztalgia retro party
7KH%HDWOHV$%%$+XQJiULD1HRWRQ
(OYLV3UHVOH\0DGRQQD0LFKDHO
-DFNVRQ0RGHUQ7DONLQJ]HQpLUH
WiQFROKDWXQN
%HOpSĘGtMHOĘYpWHOEHQ)W
DKHO\V]tQHQ)W
-HJ\HOĘYpWHOpVLQIRUPiFLy


Február 17. szombat 10.00-17.00
9,%XGDNDOiV]L(VNYĘ.LiOOtWiV
(VNYĘLKHO\V]tQHNUXKiNPHJKtYyN
FHUHPyQLDPHVWHUYĘIpO\IRWyVYLGHyV
'-GHNRUiFLyYLUiJN|WĘIRGUiV]
NR]PHWLNDWRUWiNVWHPpQ\HNEXERUpNI~MyJpSyUDNRUUXKDEHPXWDWy
7RPERODVRUVROiVDQDSIRO\DPiQ
W|EEV]|UNRPSOHWWHVNYĘLFVRPDJ
NHGYH]PpQ\HNQ\HUKHWĘHN
%ĘYHEELQIRUPiFLy
ZZZODJ]LPKX
%HOpSĘGtMOiWRJDWyNQDN)WDPHO\
HJ\EHQWRPERODLV

Március 3. szombat 17.00
Nosztalgia táncest
6]WiUYHQGpJ3RyU3pWHUPDMG]HQpOD
=VHWRQ'Xy
%HOpSĘGtMHOĘYpWHOEHQ)WD
KHO\V]tQHQ)W

Március 3. szombat 9.00-12.00
Baba-mama börze
*DUi]VYiViUDKRODN|]pSSRQWEDQD
EDEDpVJ\HUHNUXKiNMiWpNRNHJ\pE
J\HUHNKROPLNYDQQDN
$V]WDOIRJODOiV
PDNNDGULHQQ#NRVNDURO\PKKX
YDJ\V]HPpO\HVHQD
PĦYHOĘGpVLKi]LURGiMiEDQ

ZENE, ÉNEK, KONCERT
Március 24. szombat 18.00
Rockház: Alternatív Est
0LD]iEUD"
6H[HSLO
0OOHU3pWHU6]LiPL$QG)ULHQGV
.DSXQ\LWiVyUDIRO\DPDWRV
NOLSYHWtWpVDEIpEHQ
%HOpSĘMHJ\)W

Március 10. szombat 12.00
1ĘQDS±HJ\QDSeUWHG
Programjaink:
ÄÈORPiORP´±9RJURQLFV
=VX]VDQQDIHVWĘQĘNLiOOtWiViW
-XKiV]=VROWQ\LWMDPHJ

TÁNC, MOZGÁS
Február 16. péntek 17.00
Aprók tánca
$WiQFRWWDQtWMD%XFViQV]NL%HiWD
PX]VLNiOD%XGDNDOiV]L
7DPEXUD]HQHNDU
%HOpSĘGtM)WNtVpUĘMHJ\)W
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Március 16. péntek 17.00
Aprók tánca
$WiQFRWWDQtWMD%XFViQV]NL%HiWD
PX]VLNiOD%XGDNDOiV]L
7DPEXUD]HQHNDU
%HOpSĘGtM)WNtVpUĘMHJ\)W

.yV.iURO\0ĦYHOĘGpVL+i]pV.|Q\YWiUƒ9$5-Ò7È5N|Q\YWiU%XGDNDOiV]

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

5.HOpQ\L$QJHOLND±tUyROYDVy
WDOiONR]yHJ\¿QRPNiYpPHOOHWW
+$1(0NRQFHUW±ÄSLPDV]pV
pU]HOPHVIRJpNRQ\DSROLWLNiUDpV
D]HURWLNiUDHJ\DUiQW´
Ä(J\VpJEHQDWHUPpV]HWWHO´
EHV]pOJHWpVD]|U|NLIM~'U*LOOLFK
,VWYiQMyJDRNWDWypVWHUPpV]HW
J\yJ\iVV]DO
Ä$]|QEL]DORP|OW|]WHW´+HYHVL
.ULV]WLQDHJpV]VpJIHMOHV]WĘ
V]DNSV]LFKROyJXVHJ\HWHPLRNWDWy
HOĘDGiVD
Ä7UySXVLKDMyVWRSSROiVEyOHJ\
MHJHVPHGYHHOpYHWĘGYH´0DJ\DU
9iQGRUVRUR]DWXQNEDQ:\QQH
+XJKHV9HURQLNiWOiWMXNYHQGpJO
.tVpUĘSURJUDPRNDWHOMHVVpJLJpQ\H
QpONO
$XUDYL]VJiODW$V]WUROyJLD
0HJV]pSOKHWQND0HJJ\HV
V]DORQQDO+HUFHJ=VX]VLYDOD]
$YRQQDOD9pQXV]V]pSVpJV]DORQQDOYDODPLQW'DQGp5HJLQiYDO
0HJLVPHUKHWMNDVKLDWVXPDVV]i]VW
.p]PĦYHVIRJODONR]iVRNWDYDV]L
DMWyGtV]pVK~VYpWLGHNRUiFLyN
NpV]tWpVHpNV]HUNpV]tWpV

9iViURVDLQN6]DWyFVEROW00p]HV
VWL)DQQ\IROWMDL=|OG'Ly%LREROW
$]DU\pNV]HU)D]HNDV.XFNy6RO\D
V]DSSDQ)HOI|OGL+DMQDOND±QDWXU
NR]PHWLNXPRN2ULÀDPH
%HPXWDWNR]LNDPHJ~MXOW.HUHNtWĘ
9iUMXNV]HUHWHWWHODOHJNLVHEEHNHWLV
Március 13. kedd 19.00
Kós Pódium: Caveman –
$]ĘVHPEHUFHOĘDGiV
6WDQGXSFRPHG\NpWIHOYRQiVEDQ
$PDJ\DUYiOWR]DWRWNpV]tWHWWH
/LWNDL*HUJHO\pV.iOOR\0ROQiU3pWHU
(OĘDGMD.iOOR\0ROQiU3pWHU
%HOpSĘGtM)W

Március 15. csütörtök 10.00
Ünnepi megemlékezés az 1948/49-es
forradalom és szabadságharc
KĘVHLQHNWLV]WHOHWpUH
+HO\V]tQEXGDL~WL6]HQW.HUHV]W
)HOPDJDV]WDOiVD3OpEiQLDWHPSORP

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR

eUWHVtWMNNHGYHV2OYDVyLQNDWKRJ\
IHEUXiULJOHOWiUR]iVPLDWW]iUYD
OHV]QN.|V]|QMNV]tYHVPHJpUWpVNHW

Nőnap — egy nap Érted
Március 10. szombat 12.00

Wynne-Hughes
Veronika

Dr. Gillich
István

Hanem
Zenekar

Hevesi
Krisztina

Vogronics
Zsuzsanna

R. Kelényi
Angelika

%XGDNDOiV]6]HQWHQGUHL~WƒZZZNRVNDURO\PKKXƒƒLQIR#NRVNDURO\PKKX
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Közélet

A magyar kultúra ünneplésével indult az év a Művelődési Házban

Idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából több héten át izgalmas programokat kínált a Kós Károly Művelődési
Ház és Könyvtár. A képzőművészeti kiállítástól a jazz koncerten át az irodalmi
programokig rendkívül színes volt a repertoár.
Programsorozatunk a Lanner Kvartett vonósnégyes ünnepi koncertjével
indult, akik jó hangulatú, a közönséget is
kedvesen megmozgató koncerttel örvendeztettek meg minket.
Berecz András Kossuth-díjas népdal
énekes és mesemondó alaposan próbára
tette a rekeszizmainkat, ugyanakkor jól
időzített bölcsesség bombáival gondolkodtatott el az emberi élet kisebb-nagyobb kérdéseiről. A műsort fia, Berecz
István tánca és Mihó Attila bandájának
zenéje színesítette.
Rejtő Jenő-estünkkel a legendás író
emléke előtt tisztelegtünk, halálának

75. évfordulója alkalmából. Zsolnai
Gábor, a Bajvívó Magyarok Hagyományőrző és Sport Egyesületnek a
vezetője élő történelemórát tartott:
bemutatta a korabeli idegenlégióban
használt fegyvereket, és megtanította a
gyerekeket ezek forgatására is. Thuróczy Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum
munkatársa érdekfeszítő előadást tartott
a „rejtőzködő” Rejtőről, majd bemutatott
néhány különleges Rejtő-kiadást, sőt
megismerhettük az általa szerkesztett tanulmánykötetet is. Népszerű volt a Fülig
Jimmy „helyes- és hejtelenírási verseny”,
majd a Szentendrei Rivalda Társulat tagjai adtak elő rövid jeleneteket Rejtő Jenő
regényeiből. Az estét egy tartalmas pódiumbeszélgetés zárta.
Másik irodalmi csemegénk Lázár
Csaba színművész „Jézusa kezében kész
a kegyelem” című műsora volt, amelyben
Arany János balladáit mutatta be különlegesen szép interpretációval.
Arany Jánost idéztük meg a Petőfi
Irodalmi Múzeum szervezésében közlekedő Arany 200 busz segítségével is. Az
egész Kárpát-medencét bejárt busz interaktív kiállítással tette kézzel foghatóbbá
az általános iskolások számára a költő
életét és munkásságát.
A programok szervezése során arra
is odafigyeltünk, hogy helyi művészek

alkotó munkájába is betekintést adjunk.
Barczikay Lilla fiatal kora ellenére már
a harmadik, Szobortánc c. regényét mutatta be nálunk. Beszélgetőtársa Nagy
Edit, az Egészséges Budakalászért Egyesület vezetője volt. A beszélgetés után a
Bettika Duó Csukás István, Petőfi Sándor, Weöres Sándor megzenésített verseit, valamint saját szerzeményeit adta
elő.
A budakalászi Képzőművész Kör idén
is bemutatta egész éves munkájának gyümölcseit. A Külüs László Barcsay-díjas
festőművész által vezetett kör kiállítását
Leidinger Dömötör néptáncpedagógus,
a Lenvirág Táncegyüttes egyik vezetője
nyitotta meg.
A programsorozatot Pozsár Eszter és
jazz formációja, a Trans-Formation zenekar Üzenet a Hangárból című lemezének
bemutató koncertje zárta.

A Föld Éve
„Tegyünk magunkért, a bolygónkért, a jövőnkért!”
Az idei év a Föld jegyében telik majd a
Művelődési Házban. Szeretnénk ugyanis
felhívni a figyelmet bolygónk szépségeire, a földi élet sokszínűségére és az egyre
inkább fenyegető ökológiai veszélyekre.
Vezérgondolatunk az, hogy a maga lehetőségei szerint mindenki tehet a Föld védelme és végső soron a saját gyermekei,
unokái érdekében! Sok kicsi sokra megy!
Ennek szellemében idén sok programot
szentelünk az ökológiai szemléletmód
formálásának, valamint vállalásokat teszünk saját környezetünk és munkánk
„zöldebbé” tétele érdekében.
Rendezvényeinken az ivóvizet fél literes PET palackok helyett a Művelődési
Ház udvarára telepített ivókutakból, lebomló papírpoharakban fogjuk kínálni.
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A kertbe még több növényt telepítünk,
a madaraknak pedig madáritatókat és
-etetőket állítunk. Törekszünk az újrahasznosított anyagokból készült irodaszerek beszerzésére, csökkentjük az
irodai hulladék mennyiségét, valamint
elindítjuk a szelektív hulladékgyűjtést és
a kerti komposztálást.

A Föld Napját április 22-én ünnepeljük, ezért e hónapban sok-sok színes és
élvezetes rendezvényt szentelünk a Föld,
a környezetvédelem, az „öko gondolkodás” témájának.
Ízelítő az éves öko programjainkból: lesznek öko játékok gyerekeknek és
családoknak, ismeretterjesztő előadások, természetfotó kiállítás, világutazók
előadásai a Magyar Vándor sorozatban,
megismerkedünk az ökológiai lábnyom
kiszámításával és akadályversenyeket,
túrákat szervezünk. Mindemellett rendszeresen öko tippeket és a témába vágó
érdekességeket, híreket osztunk meg Facebook oldalunkon.
Ami hasznos a Földnek, az neked is jó!
Rajtad is múlik! Tanulj, figyelj, cselekedj!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

Tavaszváró jótékonysági koncert
a Budakalászi Szent István Alapítvány szervezésében
játszik korhű hangszereken. Az együttes
tagjai szaktudásukat nemzetközi szaktekintélyek kurzusain tökéletesítették.
Neves magyar és külföldi zenekarokkal
és szólistákkal léptek fel különböző zenei
produkciókban, fesztiválokon, itthon és
külföldön egyaránt. Az együttes Elismerő
kritikákat kapott számos hazai és kül-

A Budakalászi Szent István Alapítvány
évek óta szervez jótékonysági koncertet a
Szent Kereszt Felmagasztalása templomban. A koncertek látogatása ingyenes, a
zenét szerető emberek adományaikkal
viszonozhatják a remek hangulatot. A befolyt összeggel a budakalászi tehetséges,
jól tanuló, ugyanakkor rászoruló fiatalok
második félévi tanulmányait támogatja
az Alapítvány.
Az idei fellépő a Musica Profana régizene együttes volt. A Musica Profana
1987-ben alakult, 16-18. századi zenét

földi napilaptól és zenei szakfolyóirattól.
A magyar régizenei élet emblematikus
tagja Andrejszki Judit, aki jó pár éve már
Budakalászt tekinti otthonának, számos
alkalommal támogatta már az Alapítvány
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munkáját. Idei tavaszváró koncertjüket is
vastapssal hálálta meg a közönség.
A koncert után az Alapítványt rendszeresen támogató magánemberek, vállalkozók és képviselők zártkörű vacsora
keretén belül élvezhették tovább a kellemes hangulatú estét. A mai rohanó
világban külön adomány, hogy részesei
lehetünk egy ilyen összetartó közösségnek. Túl azon, hogy az Alapítvány az
esemény megszervezésével helyi fiatalok
boldogulását segíti, remek és igényes
programot szervez, példát mutat arra is,
hogy kilépni a mindennapi rutinból megtérülő befektetés.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött és támogatta
a Budakalászi Szent István Alapítványt!
Bodó Évi, kuratóriumi tag
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Fehér-Deák Marianna énekes

„Úgy érzem, jó emberek közt,
és jó úton vagyok”
Mariannát, a kristály szta csengő hangú mezzoszopránt a Budakalászi
Gitáros Kórusban újra rendszeresen hallhatjuk vasárnaponként. A keresztény könnyűzenét játszó, egyre népszerűbb imperfectum együ es
(sic!) tagjaként szintén magas színvonalú zenei teljesítményt nyújt. Pályájáról kérdeztük és budakalászi kötődéséről beszélge ünk egy csésze
gőzölgő tea melle .
 Milyen értékrendű családból érkeztél? Milyen volt a családi háttered, kitől mit kaptál?
Édesapám építészmérnök és egy ideig
képviselő is volt, számára a helyi értékek
és kötődés átadása nagyon fontos volt.
Ő szinte itt nőtt fel Budakalászon. Édesanyámtól a vallás kiemelt szerepét és a
hitemet kaptam. Bátyámmal igyekszünk
tovább vinni a kapott útravalókat. Egyre
fontosabb számomra, hogy hasonló értékrendű emberek közt lehessek, akikkel
könnyen tudok azonosulni. A Budakalászi Gitáros Kórusban és az imperfectum
együttesben ezt meg is találtam.
 Milyen volt az első zenei élményed?
Gyerekkoromban zongoráztam, később magánénekórákat vettem a helyi
Zeneiskolában. A gyakorlás sokszor
nehéz és monoton óráiban, a kezdeti
sikertelenségek során tanáraim és édesanyám tartották bennem a lelket és bíztattak, így kitartottam és folytattam. Ma
nagyon hálás vagyok, hogy átsegítettek a
nehéz időszakokon. Pipó Józsefnek különösen köszönöm, hogy önzetlenül felkarolt és gitárórákat is tartott nekem.

 Hogyan alakult később a pályád?
Drámatagozatos középiskolába jártam, mert nagyon vonzott a színészet.
Eközben a BLM DeFormáció nevű helyi
rockzenekarban is énekeltem egy kis
ideig, ahol Harcsa Veronika is aktívan
működött. Ezek voltak számomra az első
könnyűzenei szárnypróbálgatások.
Az Országos Diákszínjátszó Fesztiválon a Holdbéli csónakos című darabunkkal különdíjasok lettünk, én pedig
elnyertem a legjobb női mellékszereplői
díjat. Emiatt is próbálkoztam később
bekerülni a felsőfokú színészképzésbe.
Hosszú ideig fájt, hogy nem sikerült, de
ma már őszintén örülök, hogy így alakult.
Évekkel később Szalóky B. Dániel indított
egy színjátszó kört Budakalászon, aminek
aktív tagja lettem és bekerültem több darabjának szereplőgárdájába. Kiemelt élmény volt a Félőlény címszerepét játszani.
Sok budakalászi apróságnak szereztünk
ezzel örömöt. Sajnos ez a társaság már
nem működik azóta.
 Sikerült ezt követően visszakanyarodnod a zenei képzéshez?
Először könyvtár szakot végeztem a
Szent István Egyetemen, később sikerrel
felvételiztem az Apor Vilmos Katolikus

A Rozmaring a szerb tévében

Főiskola egyházzenei képzésére. Átalakultak a fogalmaim a gyakorlásra vonatkozóan. Napi 5-6 óra után is azt éreztem,
hogy van még mit csiszolnom. Nagyon
alapos és magas fokú zenei képzést kaptam itt. Eközben csatlakoztam 2014-ben
az imperfectumba is. Az utóbbi évek
nagyrészt a zenéről szóltak.
 Ma mi tölti be a legfőbb szerepet
az életedben szakmai szempontból?
Az imperfectum együttesben való
éneklés nagyon sokat jelent nekem. Úgy
érzem, itt jó emberek közt, és jó úton vagyok. Sok helyre hívnak minket országszerte: lelkigyakorlatokra, koncertekre,
áhítatokra, Szentségimádásokra. A Budakalászi Gitáros Kórusban is nagyon jól
érzem magam. Jó érzés a hívőkkel együtt
közösen énekelve megélni a hitet, számomra ez egy óriási közösségi élmény.
 Hogyan kötődsz Budakalászhoz?
Gyermekkorom óta itt éltem, rövid
időre költöztünk a fővárosba férjemmel.
Nagyon várom, hogy újra ez lehessen az
otthonom. Számomra Budakalász pótolhatatlan.

Nachrichten / Hírek

MEGHÍVÓ
2018. február 19-én (hétfőn)
18 órakor a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
a Kós Károly Művelődési Házban
KÖZMEGHALLGATÁST tart

Sokan nézték a belgrádi állami televízió vasárnap délelőtti adását 2018.
január 28-án. A műsorba meghívást
kaptak a budakalászi gyerekek is a deszki
Bánát Táncegyüttessel közös táncukkal.
A két órás élő műsort a Magyarországon
élő szerbeknek szentelték, ennek keretében adták elő a stúdióban a jól begyakorolt számukat.
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18.15-től a Budakalászi
Német Nemzetiségi Egyesület éves
rendes közgyűlése lesz
2018. február 25-én
a kitelepítés 72. évfordulója
alkalmából
15 órakor megemlékezést tartunk
a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban, majd azt követően a kitelepítési
emlékműnél.

BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ
Tisztelettel várjuk
a megemlékezőket!

Közélet
KÖZGYŰLÉS

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI
A Tihanyi Szent Erzsébet
Alapítvány
jóvoltából 2018. május 28. és június 5.
között az Egészségklub 20 tagja
üdülhet Tihanyban, az alapítvány
üdülőjében.

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÜNKET
2018. március 1-jén 16 órai
kezdettel tartjuk a Faluházban.

ORVOSI ELŐADÁS
h

2018. FEBRUÁR 22. 18 (Díszterem)

KIRÁNDULÁS

BETEG AZ UNOKÁM!

PESTI VÍGADÓ február 14. szerda helyett

Előadó:

február 21. szerda!

Február 22-én 17 órától

Dr. Tordas Dániel

Garami Margó, az üdülés szervezője
megbeszélést tart az érdeklődőkkel.

Budakalász új gyermekorvosa, aki
Asztalos dr. úr körzetét viszi tovább.
NEM CSAK KLUBTAGOKAT VÁRUNK!

KLUBNAP
Március 8. csütörtök 17h
Dr. Faragó Eszter előadása: AZ EGYHÁZMEGYÉK, MINT A MAGYAR KULTÚRA
CENTRUMAI címmel.
Március 22. csütörtök 17h
ÖNISMERET, ÉRZELMI INTELLIGENCIA
FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Divéky Györgyivel. A játékban egyszerre max. 18 fő
vehet részt.
Egészségklubunk működését
támogatja a

Minden tagunk részvételére számítunk!

MOZGÁSÓRÁK, KÉPZÉS
SZÁRAZFÖLDI TORNA AZ EREDETI RENDBEN:
hétfőn és csütörtökön reggel 745-től
JÓGA: kedd 8h és 15h, péntek: 9h
GYÓGYTORNA: szerda és péntek 8h
VÍZI TORNA: szerda du. 3/4 6 és 3/4 7,
péntek du. 5 és 6 órakor. Mindegyik
csoport fogad még 1-1 fő jelentkezőt.
(lazanyiedit@gmail.com vagy 70/4560605)
MERIDIÁN TORNA: péntek 830
NÉMET TANFOLYAM emelt, középhaladó
szint Peltzer-Dubovszky Líviával keddenként 8h a Faluházban.
Tel: 20/918 3026, dublixi@yahoo.de

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

Találkozás: Hév Bp. felé: 9.06 Budakalász, 2. kocsi.
Program: A Pesti Vígadó épületének bejárása idegenvezetéssel. Költség: 750
Ft/fő nyugdíjas, ezt 15 főre akkor is ki
kell fizetni, ha kevesebben vagyunk.
Március 21. szerda KISCELLI MÚZEUM
(Bp. III. Kiscelli u. 108.)
Találkozás: Hév Bp. felé: 9.06. Budakalász 2. kocsi. Utána Kolosy tértől a
165-ös autóbusszal a Remetehegyi út
végállomásig utazva, majd rövid séta
a Kolostor utcán lefelé.
Program: Zseblámpás kriptatúra és
épületséta c. túra vezetéssel, majd a
kiállítások megtekintése. Belépő:
felnőtt: 1200 Ft, nyugdíjas: 600 Ft, 70
fölött ingyen. Idegenvezetés díja:
7000 Ft/csoport
Szervező: Kecskés Éva, tel. 341-358,
70/2542906, kecskes.eva@t-online.hu

In memoriam Borszéki Ildikó
Borszéki Tibor búcsúzik: „Hálával tartozom, amiért oly sokan tisztelték és szerették őt. Köszönöm szépen Ildikémnek, hogy
a házasság szentségében, jóban-rosszban,
örömben és bánatban mindig mellettem állt.
Benne hűséges társra találtam. Megható,
milyen sokan lerótták tiszteletüket a temetésen. Családunk mindent megtesz, hogy Ildikó emlékének adózva tovább folytathassa
az ékszerész tevékenységét. Köszönöm a jó

Istennek, hogy nekem adta őt és kérem, ezután
is ő vigyázzon rá!”
Az Önkormányzat is részvéttel búcsúzik
városunk tiszteletreméltó személyiségétől. A
város rendezvényein régóta szerepelnek értékes Borszéki ékszerek, amiért külön köszönetet és tiszteletet érdemelnek a felajánlók. Sok
budakalászi őrizhet szép emléket a Borszéki
Ildikó készítette míves ékszerekről. Ildikó emlékét tisztelettel megőrizzük!

Anyakönyvi hírek

Gyászhírek

Januári anyakönyvi események:

Januárban
elhunytak:

Házasságkötés
Városunkban januárban 3 pár
kötött házasságot.

Sok boldogságot kívánunk nekik!

Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük
Budakalász Város legifjabb polgárait:
Bernek Albert Flóriánt
és Török Jázmin Brigittát.

Élet keresztyén Szemmel
Jó egészséget kívánunk nekik!

XII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM z 2018. FEBRUÁR 12.

Városunkban januárban
tizenkilencen hunytak el.
Részvétünk a hozzátartozóknak!
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Iskolai hírek
 KALÁSZ SULI

Tanulóink sikerei

A tanév első féléve során Hegyi Botond András (5.a.) két nemzetközi zongoraversenyen képviselte iskolánkat. A
népes korcsoportokban – a hazai indulók
mellett – a környező országok mellett
Ázsiából is jöttek versenyzők. A magas
színvonalú mezőnyben a nemzetközi
zsűri döntése alapján a következő díjakkal jutalmazták Botondot: V. Nemzetközi
Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny
Döntőjében 2. díj - Nívódíj, VIII. Ferenczy
György Nemzetközi Zongoraversenyen 3.
díj. Tanára: H. Kürtösi Mónika
Molnár Edit 3.b
osztályos tanulónk az
állatok világnapja alkalmából a Tudorka
újságban meghirdetett
rajzpályázaton a harmadik osztályosok között az
5. helyezést érte el.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Farsang 2018

Február 2-án alsó és felső tagozatunk
is vidám rendezvénnyel próbálta elűzni az
idei telet.

dást, osztálytermi lázadást, időutazást a tanórákon, árnyékszínházat, vicces vetélkedőt,
iskolai paródiát és rajzfilmvetítést tréfás kommentekkel. A műsorok után pedig fergeteges
bulival zártuk a napot.

Az alsósok a Művelődési Házban tartották farsangi mulatságukat, ahol vidám
programok, játékos versenyek és táncház
biztosították számukra a jó hangulatot tanítóik vezetésével. A szülők pedig finom
falatokkal és italokkal várták a felfrissülni
vágyókat.

Felső tagozatosaink suli-bulit rendeztek ezen a napon a diákönkormányzat
szervezésében. Ez a rendezvényünk az
osztályok szórakoztató műsoraival vette
kezdetét. Láthattunk élő marionett előa-

Iskolába hívogató programok leendő elsősöknek
 SZENTISTVÁNTELEPI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
– 2018. február 24. (szombat)
9:00-12:00: „Kalandozás az iskolában” – Kalandos, játékos délelő ,
melynek során az óvodás gyermekek, szüleik, és akár testvéreik is
megismerkedhetnek az iskola dolgozóival és az épület minden zegzugával. Erre a foglalkozásra kérjük,
legkésőbb 10.00 óráig érkezzenek
meg, mert a később érkezők nem
tudnak bekapcsolódni minden állomás feladatába.
– 2018. március 8. csütörtök 8:0010:00 Ismerkedés a leendő tanító
nénikkel
– 2018. március 22. csütörtök 8:0010:00 – Ismerkedés a leendő tanító
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nénikkel – majd utána az iskolával
és a beiratkozással kapcsolatos
kérdéseikkel kereshe k az iskola
igazgatóját. Az iskolával és a beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel
megkereshe k az iskola igazgatóját.

Zeneiskolai hírek
Az Új Esztendőt a Kalász Jazz Band
koncertjével köszöntöttük, melyen
egykori tanítványaink zenéltek (Kerekes Pál – zongora, Kincses Dániel –

 KALÁSZ SULI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Iskolába hívogató”
Sok szerete el várjuk a leendő elsős gyermekeket és szüleiket az idei
iskolába hívogató programjainkra a
Kalász Suliba!
– Március 6. kedd 17 óra
Kézműves foglalkozás
– Március 27. kedd 8 óra
Nyílt órák (A részletes programról
később az iskola honlapján tájékozódhatnak.)

trombita, Szikora Balázs – ütő, Mirtse
Korinna – ének, Kádár-Szabó Bence
– ének, Szikora Zoltán – basszusgitár).
Évekkel ezelőtt jártak intézményünkbe
és azóta már különböző, hazai és nemzetközi egyetemek hallgatói vagy művészeti intézmények dolgozói lettek. Az
együttes kiegészült jelenlegi diákjainkkal, tanárainkkal és vendégművészekkel, Milosevits Mirkóval és Rák Bélával. A fény és hangtechnika kezeléséért
Sütő Lajosnak tartozunk köszönettel.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Bölcsődei-Óvodai-Iskolai hírek
 TELEPI ÓVODA

Mese, mese, meskete

Csipkerózsika, elvarázsolt királykisasszonyok, Hamupipőke, Hófehérke,
Ariel, Jázmin szebbnél szebb királylányok. Regékben, mesékben mindig az
történik, hogy az ifjú mesehős elindul a
nő felkutatására, sárkányokat döf le, óriásokkal kel párviadalra, boszorkányokat
győz le és közben a királykisasszony a
toronyban, a palotában, kertben, tenger
mélyén, barlangban raboskodik és vár.
A férfi küzd a medvével, sárkánnyal, óriással, viharral, gonosz királynőkkel, törpékkel. A mese végén pedig mindig győz
a jó, és elnyeri méltó jutalmát.
Ez régóta így van. Szájról-szájra terjedt és megmaradt a tanulságos, életre
felkészítő meséknek. Ez jó, szeretjük, átéljük, várjuk, olvassuk, nézzük. Legyen
mese mindennap! Legyen mese az élet.

Csodákkal, varázslatokkal, élményekkel,
romantikával, különleges képességekkel, harcokkal, nevetéssel. Igen, mindannyian ezt kívánjuk.
Ezért is várjuk a mesét, hogy este olvassunk a gyerekeknek, hogy moziban,
színházban nézzük. Várjuk, mert gyerekek lehetünk pár órára és beleélhetjük
magunkat a csodákba (amiket már rég
elfelejtettünk). Ez a csoda idén is megtörténhet mindenkivel, aki eljön a Faluház Nagytermébe, március elsején vagy
másodikán, 17:00 órától és megnézi a
Telepi Óvoda Színtársulatát. De biztos,
hogy daliás a HERCEG az idei mesében?
Biztos, hogy meg kell mentenie a gyönyörű királylányt a hétfejű sárkánytól?
Mi történik, ha nem akarja a lány, hogy
megmentsék? Mi van, ha lányt nem is
érdekli a sok gyönyörű ruha, ékszer, a
daliás herceg? És ha ő nem is királylány?
nem is Most aztán jól összezavarodtam!
Ti is? Remélem egy kicsit, de azt megígérhetem, hogy lesz izgalom, varázslat,
átok, tánc, zene, szeretet, bonyodalom….
Idén is megtanuljuk, hogy nem minden a szépség, a lényeg szemmel láthatatlan és a szeretetnél nincs fontosabb.
Az egésznapi munka, háztartás és gyereknevelés eredményeként félig alvó,
mackónadrágos anyukák is gyönyörűek
és érdemes az apukáknak egy egész seregnyi gonosszal megküzdeni értük. A

 NYITNIKÉK ÓVODA
Köszönjük, hogy az együttes a Zeneiskola
alapítványának ajánlotta fel az összegyűjtött adományokat!

Medve-nóta

Előzetes:

A Kamarazenei Hetek zárásaként két
koncertet rendezünk a Kós Károly Művelődési Házban: 2018. február 19-én,
hétfőn 17 órakor a díszteremben a kisebb
formációk mutatják be műsoraikat, majd
február 22-én, csütörtökön 17 órakor a
bálteremben adnak hangversenyt a Zeneiskola nagyobb létszámú együttesei,
úgymint a fúvós-, a vonós-, a gitár- és a

„Ébredezik már a medve,
álmos szemét törölgetve.
Busa fejét nagy gond nyomja,
nincsen néki rádiója.
Így hát honnan tudja meg,
meddig tart még a hideg?”

Ez a kérdés a Nyitnikék Óvoda Maci
csoportjának is fontos kérdés. Ezért
minden évben, névadónk tiszteletére
február első hete a mackóké. Kiállítás,
méz-kóstolás, barlang-bújás, medveálarc, medve-mancs süti készítése –
csak néhány program, tevékenység a
tamburazenekar, az ifjúsági kórus, a majeles naphoz kapcsolódva.
gánének kamaracsoport és a népdalkör.
Az állatkerti mackóhoz hasonlóan a
XII.Minden
ÉVFOLYAM,
2. szeretettel
SZÁM zvárunk!
2018. FEBRUÁR
12. mi is izgatottan lessük febérdeklődőt
gyerekekkel

munkából hazasiető apukáknál nagyobb
hős pedig nem létezik. Igaz?
Szeretettel várunk mindenkit március 1-2-án 17 órai kezdettel a Telepi Óvoda Színháztársulatának meseelőadására
a Művelődési Ház báltermében. Mi ott
leszünk. Varázslatot, csodákat, nevetést,
táncokat viszünk magunkkal. Mindenki másnak csak el kell jönnie! A mese
címe? Remélem, kitalálták már. J
Zsuzsi néni – Mókus csoport

 BÖLCSŐDEI HÍREK
Bölcsődénkről, a bölcsődei alapellátásról, a intézményünk működéséről, a
jelentkezésekről, a mindennapokról széleskörű információt szerezhetnek, ha
a bölcsőde újonnan létrehozott weboldalára
(www.budakalaszibolcsode.hu)
ellátogatnak. Célunk, hogy a honlapon
keresztül lehetőséget biztosítsunk a családoknak, szülőknek arra, hogy megismerjék szolgáltatásunkat és mérlegelni
tudják a bölcsődei ellátás igénybe vételét.
Esetleges kérdéseikkel új e-mail címünkre (info@budakalaszibolcsode.hu) írva
forduljanak hozzánk bizalommal.
Villám Zsuzsanna, intézményvezető

ruár 2-án a mackó időjósló ébredését.
Mit tesz a maci? Kibújik? Ha kibújik,
kint is marad vagy visszamegy? Fontos
kérdés ez, hiszen a tél szerethető oldala
mellett már alig várjuk a tavaszt, hogy
minél többet lehessünk a szabadban.
Ha a medvének vissza kell mennie,
kénytelenek vagyunk egy jó kis farsangi
mulatsággal és téltemetéssel, kisze-báb
égetéssel véget vetni a télnek, hogy óvodánk nevéhez is hűek maradjunk: Nyitnikék!!!
Végül a nagy kérdés: Minek a medvének bunda?
Minek a medvének bunda?
Hisz a telet átalussza.
Becammog a barlangjába,
kicsi bocsa a nyomába.
A hidegre haragusznak,
lefeküsznek, elalusznak.
A kis bocs már békén horkol,
álmában a mézre gondol.
Csámcsog hozzá egy kicsit.
Pedig hát ez nem illik!
(Osvát Erzsébet)
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Üdvözletét küldi a Maci csoport

Katolikus hírek

Február – böjtelő hava

A Húsvétot megelőző 40 napos készület, vagyis a nagyböjt ideje idén február
14-én kezdődik.
Nagyböjt első napját hamvazószerdának nevezzük, mivel aznap a szentmiséken a tavalyi barkák hamujából keresztet
rajzolunk homlokunkra. „Emlékezz
ember, porból lettél és porrá leszel.” –
halljuk a figyelmeztetést, ami emlékeztet
bennünket arra, hogy az életünk ajándék, ahogy Szent. Teréz anya írja:

„Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan
az Élet szépség – csodáld meg
az Élet álom – tedd valósággá
az Élet kihívás – fogadd el
az Élet játék – játszd
az Élet érték – vigyázz rá
az Élet vagyon – használd fel
az Élet szeretet – add át magad
az Élet titok – fejtsd meg
az Élet küzdelem – harcold meg
az Élet kaland – vállald
az Élet jutalom – érdemeld ki
az Élet élet – éljed!”
(Részlet, Teréz anya:
Himnusz az élethez)
Ha komolyan vesszük az életünket,
próbáljuk kihasználni a lehetőségeinket és felhasználni jól az időnket. Az idő
múlik. Ez hoz változást, mely egyfelől
örvendetes, hiszen várjuk már, hogy

a tél elbúcsúzzon, a tavasz beköszöntsön megújítva természetünket, másfelől fájdalmas, mikor azon kapjuk rajta
magunkat, hogy a kapott lehetőségekkel
nem éltünk.
Nagyböjt a Húsvétra, tavasz ünnepére
való várakozás ideje. Jó alkalom és lehetőség arra, hogy miközben örülünk a természet adta szépségeknek, rügyezésnek,
első virágázásoknak, azalatt bensőleg is
megújuljunk, újjászülessünk.
Használjuk fel jól a kapott időt! Lelkesítsenek bennünket Thomas Merton
szavai: „Élete folyamán minden ember a
saját üdvösségét keresi és azokét, akikkel együtt él. Az üdvösség számomra
mindenekelőtt azt jelenti, hogy egészen
felfedezzük önmagunkat, Isten-adta képességeinket pedig a mások és az Isten
iránti szeretetben bontakoztatjuk ki.”
Kelemen László – plébános

Élet keresztyén Szemmel

Jó ember, rossz ember
Egy televíziós beszélgetésben, a
közismerten keresztény szemléletű minisztert, Semjén Zsoltot kérdezte az újságíró. A keresztényeket mostanában a
bevándorlással kapcsolatosan a vallástalan és liberális politikai elit részéről
gyakran éri az a vád – így a riporter
–, hogy nem keresztényi módon viszonyulnak a bevándorlókhoz. Az volna
elvárható, hogy felebaráti szeretettől
vezérelve a bevándorlók befogadása
mellett legyenek. Mit mondhat erre a
keresztény? A miniszter úr válaszai értékes és valós gondolatok voltak, nekem
mégis hiányérzetem támadt, mert nem
beszélt a leglényegesebbről. Arról, hogy
mit üzen erről a Szentírás. Ez ugyanis
egyszerre ad választ a kérdésre és
rántja le a leplet a farizeus politikacsinálókról. Azok ugyanis hírből sem
ismerik a Bibliát, azért beszélnek zöldségeket össze-vissza. Ők – hazug humanizmusukban – úgy állítják be, hogy
a befogadó országok és emberek jók,
a nem befogadók pedig rosszak. Isten
azonban világosan beszél a Bibliában.
Az Ószövetségben, Mózes II. könyvében
(12:48-49) így ír az ige: „Ha jövevény
tartózkodik nálad, és el akarja készíteni
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az Úr páskáját, metéltesse körül magát
minden férfi, és csak akkor foghat hozzá
annak elkészítéséhez. Így olyan lesz,
mint az ország szülöttje…egy törvénye
legyen az ott születettnek és a jövevénynek, a ki közöttetek tartózkodik.” Ruth
könyvében a történelem egyik legszebb
hűségesküjét olvassuk. A héberek közé
jövevényként érkező moábita lány így
köti magát össze befogadójával s új hazájával: „ahova te mégy, oda megyek,
és ahol te megszállsz, ott szállok meg;
néped az én népem, és Istened az én
Istenem. A hol te meghalsz, ott halok
meg, ott temessenek el engem is. Úgy
tegyen velem az Úr akármit, hogy csak
a halál választ el engem tőled.” Nem
kell sokat magyarázni, hogy a jövevény
köteles új hazájának minden törvényét
betartani, az ő vallásukkal, kultúrájukkal azonosulni, csak akkor számíthat egyenlő elbánásra. Isten rendje
szerint a követelőző, törvénytaposó,
tiszteletlen magatartással, etnikai és
vallási feszültségkeltéssel, gyakran bűnözői magatartással szemben nem a
ránkbízottak életének, testi épségének,
hitéletének a kockára tétele a keresztényi magatartás, hanem a leghatározot-

Van Gogh:
Az irgalmas
Samaritánus
tabb el- és kiutasítás. Az Újszövetség az
irgalmas szamaritánus példáját adja
elénk. (Lk.10:30k) Itt az egyén szintjén
tárgyalja a felebaráti szeretet kérdését
az Írás. A felebarát nem vitte haza a sebesültet, hanem ott segített rajta, ahol a
baj esett. Nem életjáradékot adott neki,
hanem a szükségének megfelelő költséget vállalta. A rászoruló nem követelt
többet tőle és nem akaszkodott rá, hogy
igenis vigye őt haza, s családja rovására nyújtson neki szolgáltatásokat.
Nem gyalázta őt samáriai volta miatt,
s nem követelte, hogy térjen át az ő hitére. Nem követelt Samáriában nem
odavaló templomot vagy szent helyet
magának. És ezek ketten mégis kétezer
éve a felebaráti szeretetet példázzák.
Percemberke politikusok hazugságaikkal ezt nem is fogják fölülírni – de nagy
bajt azért okozhatnak nekünk, Európának s a világnak.
Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség
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Sport

Győzelem
az FTC KN KFT ellen

Korcsolyázás hajnalig a budakalászi jégpályán

A színvonalas műkorcsolyapálya az
önkormányzat támogatással és a cserkészek szervezésében működik 2016
január óta Budakalászon. Tavaly a
Közösjég is kapcsolódott az országos
Jégpályák Éjszakája rendezvényhez. A
Magyar Jégkorong Szövetség idén harmadik alkalommal szervezte meg az
eseményt.
A szövetség 2016-ban döntött úgy,
hogy a Múzeumok Éjszakájához hason-

Foci hírek
Szép csendben felébred
a természet téli álmából, de
Budakalász labdarúgói nem
pihennek. Karácsonykor és
Szilveszter napján is a pályán
rúgták a labdát és úgy készültek az ünnepekre, hogy megfogadták, jövőre a legjobbak lesznek. Az év így is kezdődött,
egymás utáni tornagyőzelmekkel, nagyszerű játékkal és a legkisebbek fantasztikus eredményével a visegrádi tornán.
Az összes korosztály teljes odaadással
tréningezik és az edzők sem kímélik a
fiúkat. Az Omszk-tónál kialakított futópálya jó lehetőség az alapozáshoz, amit
ki is használnak a sportolóink. Pintér
Sándor sokszoros válogatott labdarúgó
hihetetlen odaadással edzi a fiatalokat,
akik szorgalmasan végzik a Mester által
kért gyakorlatokat. Az előkészületi mérkőzés eredménye: Budakalász-Pomáz
U-19-es korosztály 4:3. A felnőtt csapat
is elkezdte a műfüves téli tornát január

lóan országos rendezvényt indít, amelynek célja a téli sport népszerűsítése.
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helyszínen rendezték meg a programot. A pályák meghosszabbított nyitva
tartással, egyedi akciókkal, sok helyen
ingyenes belépéssel és izgalmas programokkal várták az érdeklődőket.
Budakalászon jégdiszkóval, gesztenyesütéssel és sok más finomsággal
készültek a szervezők, így hajnalba nyúlóan élvezhették a résztvevők a remek
hangulatot és töltődhettek fel a sportolás örömével ezen a közkedvelt közösségi helyen.
Alig egy hónap maradt hátra ebből
az életérzésből és jó hangulatból, amivel
a korcsolyapályán találkozhatnak nap
mint nap. Érdemes feltankolni az élményekből ameddig a szezon tart!

27-én Pomázon. A bajnokság március
negyedikén kezdődik, hazai pályán fogadjuk Piliscsabát. Lesz mit javítanunk,
hiszen tavaly csak döntetlent tudtunk
elérni. Ez most kevés lenne, mert köztudott, hogy a csapat a bajnokságot
szeretné megnyerni. Laskai Tamás vezetőedző mindent megtesz a csapat sikeréért. Az U-13-as korosztály a Megyei
Futsal teremlabdarúgó tornán szerepel
szintén nagy sikerrel. Büszkék lehetünk,
hogy ilyen remek gárdája van városunknak. Elindult a kisebb műfüves pálya
sátrának elkészítése és jól halad a nagy
pálya építése is. Mindent megteszünk
azért, hogy a létesítmény megfeleljen a
követelményeknek. A BMSE sport klub
támogat minden sportolni vágyó fiatalt.
Otthont ad különböző szakosztályoknak.
Itt alapoznak az NB I-es kézilabdázók,
az Ifjúsági Kajak válogatott, valamint a
frizbi csapat is. Az iskolások többször
tartanak tornaórát a műfüves pályán és
jó hangulatban végzik a gyakorlatokat.
Mondhatnánk, hogy telt ház van, időn-

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István Gergely

Győzelmet aratott a CYEB Budakalász felnőtt férfi kézilabda csapata,
a 2018-as év első bajnoki mérkőzésén. A fiúk hazai pályán játszottak,
az FTC KN KFT együttese ellen.
A kalászi csapat 39-33-ra nyerte
meg a mérkőzést, ezzel egy újabb
helyet javítva, jelenleg 5. helyen állnak a tabellán.
A következő megmérettetést február 10-én rendezik, a Dabas KC
VSE ellen. Ezen a hétvégén is hazai
pályán szurkolhatnak a sportkedvelők, a Budakalászi Sportcsarnokban.

ként ki is tehetnénk a megtelt táblát.
Nem tesszük, hisz a mondás szerint sok
jó ember kis helyen is elfér. Maradunk
továbbra is a város legnagyobb egyesülete és kérném Önöket, támogassák a
klubot erkölcsi értelemben is. A képen
az U-7-es korosztály Páling Zsolt vezetésével, a visegrádi tornán elért győzelem
pillanataiban.
Továbbra is köszönjük az Önkormányzat segítségét és Rogán László polgármester úr támogatását!
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