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Képviselő-testüle   döntések – 2018. február 22.

HÉSZ módosítás

A Helyi Építési Szabályzat település-
képre vonatkozó előírásai hatályukat 
vesztették, ezért a rendeletben szüksé-
ges a törlésük. 

Változási javaslatok a Kalász Suli 
Általános Iskolában

A Kalász Suli Általános Iskola igaz-
gatója tájékoztatta az Önkormányzatot 
arról, hogy az iskola szakmai alapdoku-
mentumainak módosítására kerül sor, 
a tanulói létszámot 525 főről 550 főre 
kívánják emelni. Az Önkormányzat a 
köznevelési törvény szerint véleménye-
zési joggal élhet. 

A Képviselő-testület – a létszámeme-
lését tudomásul vette azzal, hogy az új 
osztály indításához szükséges tanterem 
kialakítással kapcsolatos feladatok és 
költségek az intézményfenntartó Váci 
Tankerületi Központot (VTK) terhelik. 
Ezt a jóváhagyó véleményét a Képvise-
lő-testület az alábbi feltételekkel adta 
meg:
–   a VTK gondoskodik arról, hogy

az intézmény szükségleteinek megfe-
lelő vizesblokkok az iskola tényleges 
szükségletének megfelelő helyszínen 
kialakításra kerüljön.

–   a VTK biztosítja az intézményben az 
étkező-kapacitások bővítését, növelé-
sét a szükséges mértékben,

–   az Önkormányzat és a VTK kikéri a 
közalkalmazotti tanács, a Diákönkor-

mányzat és a szülői szervezetek véle-
ményének a jelenleg parkoló funkciót 
ellátó terület udvarrá való átminő-
sítésével kapcsolatban. A változás a 
gyerekek mozgásterének növelése 
érdekében történhetne meg, arra az 
átmeneti időre, ameddig a Patakpart 
Általános Iskola meg nem kezdi mű-
ködését. 

Emellett az önkormányzat meg-
vizsgálja a Kalász Suliban négy órás 
munkaviszonyban a konyhai személyzet 
emelésének lehetőségét.

Közbeszerzési terv elfogadására

Jogszabály alapján az Önkormány-
zatnak, mint ajánlatkérőnek kötele-
zően el kell készíttetni az adott évre 
vonatkozó közbeszerzési tervét azon 
beszerzések vonatkozásában, melyek a 
közbeszerzési törvényben meghatáro-
zott értékhatárt meghaladják. Ezt a ter-
vet fogadta el a Képviselő-testület.

Javaslat zártkerti ingatlan belte-
rületbe csatolására

A Prekobrdo városrészben található 
ingatlan tulajdonosa kérte telkének bel-
területbe csatolását. A HÉSZ előírásai 
szerint a Dolinai úton lévő ingatlan 
lakóházas övezetben fekszik. A termé-
szetben körülhatárolt terület az övezeti 
besorolásnak megfelel, tehát lakóházas 
beépítésre alkalmas. Az ingatlan tulaj-
donosával településrendezési szerződést 
kell kötni, mivel a közterület céljára le-

adandó 13,76 % területet csak megvál-
tással oldható meg, melynek árát meg 
kell fi zetnie.

Szerződés révátkelőhely üzemel-
tetéséről

A Luppa-szigeti rév átkelőhely köz-
forgalmúnak minősül, ezért az Ön-
kormányzat feladata az üzemeltetés 
biztosítása. Ennek érdekében a szerző-
dést a jelenlegi üzemeltetővel újraköti 
a város. Az új szerződés lehetővé teszi a 
későbbiekben külső forrás bevonását is 
az eszközök cseréjére.

Javaslat képviselői indítvány meg-
tárgyalására

Pál Béla képviselő indítványt ter-
jesztett elő arról, hogy önkormányzati 
beruházásban képviselők, bizottságok 
tagjai vagy közeli hozzátartozóik ne ve-
hessenek részt. A Képviselő-testület az 
indítványt ajánlásként, etikai elvként 
fogadta el.

Beszámoló a Hulladékgazdálko-
dási Társulási Tanács 2018. febru-
ári üléséről

A Hulladékgazdálkodási Társulás 
Tanácsa 2018. februárban ülést tartott, 
melynek beszámolóját a Testület elfo-
gadta.

A Képviselő-testület valamennyi hatá-
rozata és az egyes napirendek előterjesz-
tései teljes terjedelemben megtalálhatók 
a város weboldalán a Képviselő-testületi 
ülések és határozatok menüpontban.

ÁLLÁSOK

Budakalász Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet az alábbi vezetői állások betölté-
sére:                            

–  Kalászi Idősek Klubja 
intézményvezető

–  Nyitnikék Óvoda
intézményvezető

 
Részletes információk a kozigallas.hu-n vagy a bu-
dakalasz.hu oldalon az állások menüpont alatt.

További álláslehetőségek a város intézményeiben:

–  Telepi Óvoda 
 óvodatitkár

–  Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
kertész-karbantartó

–  Budakalászi Bölcsőde Budai úti intézménye  
kertész-karbantartó

– Nyitnikék Óvoda – kertész-karbantartó 

További információ a budakalasz.hu oldalon, 
az állások menüpont alatt található.
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Számos esemény történt az elmúlt hónapban is. Az országban és a város-
ban is jelentős részvétellel zajlo   a választás április 8-án, ahol az emberek 
demokra  kusan dönthe  ek jövőjükről. Emelle   a Képviselő-testület is 
üléseze   áprilisban, ahol többek közö   a Kalász Sulival kapcsolatos kér-
désben nyilváníto   véleményt a Testület.

„Budakalász továbbra is a régió 
legélhetőbb települése maradhat”

 A választáson kormányzó pár-
tot és országgyűlési képviselőt 
választottak az emberek. Hogyan 
értékeli az eredményeket? 

Mindenekelőtt szeretném megkö-
szönni, hogy Budakalászon hagyomá-
nyosan sokan mentek el választani. 
Fontos, hogy valamennyien kinyilvá-
nítsuk véleményünket és a jövőnkkel 
kapcsolatban felelősségteljes döntést 
hozzunk. Büszke vagyok arra, hogy Bu-
dakalászon az emberek majd 80%-ának 
határozott véleménye van az országunk 
és városunk sorsáról. Külön köszönöm 
azok szavazatát, akik a biztonságos or-
szágot, a fejlődő Budakalászt választot-
ták. Örülök az eredménynek, hiszen a 
Fidesz és Hadházy Sándor országgyű-
lési képviselő jelentős arányú – mintegy 
46%-os – győzelmével mind az ország, 
mind pedig városunk tovább fejlődhet 
és gyermekeink biztonsága is garantált 
lehet. Egyben szeretném megköszönni 
a Polgármesteri Hivatal valamennyi 
munkatársának is a választás törvényes 
és zökkenőmentes lebonyolítását, az óri-
ási munkát. Talán kevesen tudják, hogy 
kollégáim hónapok óta készülnek a nagy 
felelősséggel járó feladat ellátására. Kö-
szönöm a szavazatszámláló bizottság 
minden tagjának a majd 20 órás nagy 
fi gyelmet igénylő vasárnapi munkát!

 Mennyiben befolyásolják a 
város életét az eredmények?

Az előző években soha nem látott 
mértében fejlődött városunk. Az állami 
támogatásoknak köszönhetően számos 
utat építettünk, több intézmény – így 
a Telepi és Nyitnikék Óvoda, Budai úti 
Bölcsőde, Idősek Klubja, Polgármes-
teri Hivatal – energetikai korszerűsíté-
sét hajtottuk végre, valamint megépült 
a Mályva utcai Bölcsőde, az Omszk 
tó partján pedig futókört, sétányt és 
fi tnessz parkot hoztunk létre. Minde-
mellett a városnak járó kompenzáció fe-
jében hamarosan szép, új iskolát épít a 
gyermekeink számára az állam. Mindezt 
nem sikerült volna elérni az országgyű-

lési képviselő támogatása nélkül. Ezzel 
az eredménnyel Budakalász továbbra is 
a régió irigyelt, legélhetőbb települése 
maradhat, hiszen továbbiakban is szá-
míthatunk állami támogatásokra. 

 A legutóbbi testületi ülésen 
nagy vitát váltott ki a Kalász Suli 
gyermeklétszámának tervezett 
növelése.

Amennyiben az elsős gyermekek két 
osztályban nem helyezhetők el, a Kalász 
Suliban egy esetleges új első osztály in-
dításához biztosítékként szükséges az 
előírás szerint az alapító okiratban meg-
határozott létszámot növelni. A törvény 
szerint a város Képviselő-testületének 
véleményezési joga van a gyermeklét-
szám változással kapcsolatban. Fontos 
hangsúlyoznom, hogy csak véleménye-
zési jogunk van. Az intézmény fenntar-
tója az Önkormányzathoz hasonlóan 
meghallgatja még a Diákönkormányza-
tot és a szülői munkaközösséget is ebben 
a témában, de a döntést nem mi, hanem 
a Tankerület hozza az ügyben. Nagyon 
fontos ezt kiemelnem, mert gyakran 
előfordul, hogy az emberek nem tud-
ják, hogy az oktatási intézményben 
folyó szakmai munka már nem az ön-
kormányzatokhoz, hanem az államhoz 
tartozik. A testületi ülésen a szülők ké-
résének eleget téve olyan határozatot 
fogadtunk el, amely szerint akkor tá-
mogatható a tanterembővítés, ha azzal 
egyidőben mosdók és az étkező kapaci-
tásának növelését is elvégzi a fenntartó. 
A bővítés még nem dőlt el, arról a Tan-
kerület dönt a beérkezett jelentkezések 
függvényében.

A szülői munkaközösség részéről fel-
merült még az az igény, hogy a parkoló 
funkcióját szeretnék megváltoztatni és 
annak helyén iskolaudvar kialakítását 
kérik a tulajdonostól, vagyis az Önkor-
mányzattól. Úgy gondoljuk, hogy ebben 
nem nekünk, hanem mindenképpen az 
érintetteknek kell dönteni. A javaslatot 
tehát abban az esetben hagyjuk jóvá, ha 
az iskola tanáraitól, az ott tanuló diá-

koktól és a szülőktől egységes vélemény 
és igény érkezik erre. 

A városban a gyermekek intézményi 
elhelyezésében hosszútávú megoldást a 
Patakpart Általános Iskola megépülése 
hozhat. Az új iskola építésére a közbe-
szerzést végző céget választották ki a 
napokban, a következő lépés a közbe-
szerzési eljárás kiírása lesz. Az intéz-
mény várhatóan 2019 őszére készül el. 

 Ez évben is lehet jelölni a Városi 
Díjakra.

Minden évben fontos, hogy elis-
merjük a városunkért tevékenykedő, 
kiemelkedő és önzetlen munkát végző 
személyeket. Évente majdnem minden 
kategóriában érkeznek javaslatok, amit 
az idén is örömmel várunk. Néhány ka-
tegóriában nekünk is van már ötletünk a 
javaslattételre.

 A határontúli kisebbségek jo-
gainak védelmében hívta fel 
legutóbb a lakosok fi gyelmét kö-
zösségi oldalán. Miért tartja fon-
tosnak a témát?

Európai polgári kezdeményezés in-
dult „Minority Safe Pack”, azaz kisebb-
ségi biztonsági csomag elnevezéssel, 
melynek aláírásával a határontúli ma-
gyar kisebbségek jogainak védelmét 
támogathatjuk. Az Európai Unióban 
az újonnan bevándorló kisebbségek 
számára számos előjogot biztosítanak, 
például az anyanyelvi oktatás terén, 
ugyanakkor az őshonos nemzeti ki-
sebbségek anyanyelvének megtartása 
nem kap kellő fi gyelmet. Ezért min-
denképpen fontosnak vélem, hogy a 
kezdeményezés aláírására buzdítsam az 
embereket. Budakalász lövétei és adai 
testvértelepüléseinek érdekében pedig 
alapvető kötelességünknek tartottam a 
támogatást. Nagy öröm, hogy a kezde-
ményezés sikerrel járt, és az Európai 
Unió több mint 1 millió 215 ezer polgára 
írta alá a dokumentumot, így sikerrel 
járhatott törekvésünk.

2018. április 9.
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Önkormányza   hírek 

Befejeződött a Berdó csatornázása, 
erről tartott lakossági tájékoztatót az 
építő Penta Kft. ügyvezetője, valamint 
Hadházy Sándor országgyűlési képvi-
selő és Rogán László polgármester a Kós 
Károly Művelődési Házban. A terüle-
ten 3300 méter gerinccsatorna és 1100 
méter házi bekötőcsatorna épült meg. A 
közművek és különösen a csatornaháló-
zat építésénél a domborzati viszonyok 
nagy nehézséget és magas kivitelezési 
költséget jelentenek. Éppen ezért nyolc 
évvel ezelőtt az Önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be a terület csatornázá-
sára. 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 befi zetniük a csatornafej-
lesztésre. A fejlesztésnek köszönhetően 
több száz ember élete vált kényelme-
sebbé.

Budakalász néhány más kevésbé frek-
ventált csatornázatlan területének fej-
lesztésével kapcsolatban folyamatosan 
fi gyeli az Önkormányzat a pályázati lehe-
tőségeket. Jelenleg nincs ilyen elérhető 

lehetőség, ám amint lesz, hírt adunk róla. 
A Prekobrdo városrészben elmondhat-
juk, hogy már szerveződött egy lakossági 
csatornatársulás, melyhez lehetősége van 
az itt élőknek csatlakozni. 

Az Önkormányzat a csatornaberuhá-
zást követően – korábbi ígéretének meg-
felelően – ez évben szándékozik az utakat 
is megépíteni.

Tervismertetőt tartott az Önkor-
mányzat a Berdó útépítésével kapcso-
latban április 6-án. Az Önkormányzat 
kiemelt célja, hogy minden belterületi 
összközműves utca szilárd útburkolattal 
rendelkezzen a városban. Budakalászon 
mindezt ingyen, lakossági hozzájárulás 
nélkül építi meg a város, ami más tele-
püléseken nem jellemző gyakorlat. Az 
idén a Berdóban élők számára válhat él-
hetőbbé a lakókörnyezet. Az eddigi nehéz 
útviszonyokat rendezett körülmények 
válthatják föl végre. 

A prezentáción Kiss Tibor tervező és 
Hegyvári János Városfejlesztési Osztály-

vezető bemutatta a beruházás terveit az 
érintett tulajdonosok számára. A szak-
értők emellett válaszoltak a felmerült 
lakossági kérdésekre. Az esemény témái 
között szerepelt az építés módja, vala-
mint felmerültek járulékos, közművekkel 
kapcsolatos kérdések is. A vízelvezetés is 
kiemelt kérdéskörként szerepelt az előa-
dáson, mely a terveknek különösen fon-
tos részét képezi a lejtési viszonyok miatt.

A Berdó útfelújítását a város saját 
forrásból fedezi majd. Az összesen 200 
millió forintot kitevő beruházási összeg a 
város 2018-as költségvetésének megha-
tározó részét teszi ki.

Megtarto  ák a Berdó csatornázás 
záróprojekt tájékoztatóját

Berdó útépítés 
lakossági tájékoztató

Pályafedés és új járda épül a focipályáknál

A BMSE focipályái sok budakalászi 
gyermeknek biztosítanak sportolási le-
hetőséget az Omszk parknál. A műfüves 
futballpálya fejlesztésére nemrég nyújtott 
be pályázatot az egyesület, melyet meg is 
nyert. Így TAO-s, valamint önkormányzati 
forrásból sikerül megvalósítani a bővítést, 
ennek köszönhetően a pályát befedik.

A fejlesztés célja, hogy a sportoló gye-
rekek és felnőttek télen is használhassák 
a pályát, emellett az új fedés nyáron ár-
nyékot is biztosítson. Sárosi Tibor elnök a 
budakalászi iskolák számára is felajánlotta, 
a jövőben itt a sportolást. Így bővülnek a 

helyi gyerekek iskolaidőn belüli sportolási 
lehetőségei is. Az új sátor szigetelt, légbe-
fúvással ellátott, oldalról nyitható szerkeze-
tével a legmodernebb igényeket is kielégíti, 
remélhetőleg sokáig megmarad jó állapotá-
ban.

Korábban már hírt adtunk róla, hogy 
átalakul a gyalogos közlekedés rendje az 
Omszk park területén. A futballpályáknál 
számos rongálás, hulladéklerakás és ku-
tyatámadás is történt, ami miatt a BMSE, 
mint a focipályák tulajdonosa elsősorban a 
gyermekeik és vagyontárgyaik védelme ér-
dekében lekeríti saját területét.

A bevásárlóközponthoz így az Omszk 
park sétányán keresztül lehet eljutni. A 
kulturált gyalogút alig jelent hosszabb sé-
tautat a korábbihoz képest, viszont azt tisz-
ta környezetben, biztonságos, kivilágított 
területen tehetik meg a bevásárlóközpont-
ba igyekvők. A Sportcsarnokot elhagyva, az 
áruház parkolójának területén biztonságos 
gyalogutat építenek, melynek munkála-
tait hamarosan kezdik. Itt padot és közvi-

lágítást is elhelyez a terület tulajdonosa, 
valamint világító útjelzőkkel is kitáblázza 
az útvonalat. A kivitelező tájékoztatása 
szerint a járdaszakaszt egy hónap múlva 
már használhatják a gyalogosok. Addig is 
kérünk mindenkit, aki a BMSE területén 
keresztül közlekedik, hogy a tulajdonos 
értékeit tartsa tiszteletben és vigyázzon a 
frissen elkészült fejlesztésére, hiszen ennek 
megteremtése sok időt, energiát igényelt és 
jelentős értéket képvisel.

Az útvonal módosítása szükségszerű és 
elkerülhetetlen volt, hiszen magánterüle-
ten vezetett egy közforgalmú út. Az átala-
kításban résztvevő minden szereplő konst-
ruktív módon, a gyalogosok és vásárlók 
érdekeinek figyelembevételével alakította 
ki az új megközelítést.  Bízunk benne, hogy 
a gyalogosok hamarosan megismerik és 
megkedvelik az új útvonalat. Az átalakítás 
okainak figyelembevételével, kérjük szíves 
megértésüket a változásokkal kapcsolat-
ban!
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Városunkban számos közkút található, 
melyek fogyasztása jelentős költséget je-
lent az Önkormányzat számára. A kutak-
ból elfolyó vízre évente mintegy 1,5 millió 
forintot fi zet a város. A fenntartási költ-
ségeket tovább növeli, hogy a jogszabályi 
előírások alapján a vízvételező helyeket 
önálló mérőórával kell ellátni, amelyek 
egyenként még plusz 80-100 ezer forintba 
kerülnek. Ezen kiadásokat a város nem 
tudja tovább vállalni.

A kutak használatát nehéz ellenőrizni, 
így számos esetben fordult elő visszaélés. 

Gyakran ipari méretekben, teherautóval 
vitték a vizet, vagy mosták a kocsikat ezek-
nél a kutaknál. E helyszínek környékén 
balesetveszélyes állapotok is kialakultak 
különösen a téli, hideg, fagyos, csúszós 
időben. Volt olyan helyszín is, ahol a ku-
taknál rendszeresen randalíroztak han-
goskodó csoportok, házakba locsoltak 
be, autókat törtek föl, ablakot dobtak be, 
emiatt maguk a lakók kérték a kút lesze-
relését.

A város így a település területén lévő 
16 közkút több lépésben zajló leszerelése 
mellett döntött. E folyamat 2016-ban kez-
dődött, összesen hét kút meghagyása mel-
lett, melyek vízmintavételi helyek, illetve 
turisztikai célokat szolgálnak. Ilyenek a 
Dunaparton és a Kőbányai úton lévőek, 
illetve bejelentett belterületi lakossági 
vízigényt látnak el többek közt a Budai 
útiak is.

A települési önkormányzatnak kül-
területen ellátási kötelezettsége nem áll 
fenn. Amennyiben ezeken a helyszíneken 

ivóvízre van szükségük a lakóknak, a ve-
zetékes ivóvíz szolgáltatást nyújtó DMRV 
Zrt.-től kérhetik a lajtos kocsis vízszolgál-
tatást.

A régi időkből kerekes kutakat is látha-
tunk elszórtan, leginkább a közterületet 
díszítő jellegük miatt maradtak fenn.

Közkutak hét helyszínen továbbra is 
rendelkezésre állnak az alábbiak szerint:

Széchenyi utca 51., Budai út 101., Budai 
út 171., Kálvária út 15., Fecske utca-Dam-
janich utca sarok, Kőbányai út 25., Po-
mázi út 25.

A Budai úti rekonstrukció során a pro-
jekt részeként a Posta közben új ivókút lé-
tesül, a Budai út-Damjanich utcai közkút 
helyett. Egy-egy meglévő tűzcsapra pedig 
a közeljövőben ivási célra nyomógombos 
csapokat szereltet az önkormányzat.

Emellett a játszótereken a Béke téren, 
az Omszk parkban, a Rigó téren is találha-
tóak ivókutak és a Duna sétányon a bicik-
lis pihenőnél is.

Másfél millió forint folyik el évente a közterüle   kutakon

A közterületek állapota sokat elárul 
egy településről. Növényekkel, virágok-
kal sokkal vonzóbb városunk. Minde-
mellett az Önkormányzat nagy gondot 
fordít ara, hogy a virágágyakat övező 
környezet is rendezett, tiszta, ápolt le-
gyen. A beérkező lakossági észrevételek-
ből is egyértelműen látszik, hogy a lakók 
a létrehozott zöldfelületeket magukénak 
érzik, óvják, örülnek nekik és értékelik 
az értük kialakított virágosítást. Ez nem-
csak a lakosok közérzetét javítja, hanem 
csökkenti az elhanyagolt zöldfelületek 
arányát, a szemetelés mértékét.

A növényágyások telepítése, a fajok és 
fajták kiválasztása összetett szakértelmet 
igénylő feladat.

Az ágyások királynői az egynyári nö-
vények. A fajták kiválasztásánál fontos, 
hogy hazai nemesítésű egynyári fajták 

legyenek. Kiemelt helyek a főútvonalak, 
a frekventáltabb részek és a Városháza 
környékén találhatóak. Az egynyári 
növényekkel beültetett területek barát-

ságossá, hívogatóbbá teszik településün-
ket. A virágokat mindig kistermelőktől 
vásárolja az Önkormányzat, hogy minél 
költséghatékonyabb legyen a beszerzés.

A virágos megjelenésű ágyások és 
virágtornyok mellett a város számos 
pontján évelő növények találhatóak a 
növénykádakban. Ezen növények díszítő 
értéke csekélyebb, kiemelt helyekre nem 
valók. Mivel az évelő növények csak az 
év néhány hetében díszítenek, ezért az 
Önkormányzat díszt adó egynyári és 
kétnyári virágokat is ültet a város terüle-
tén. Az évelő növények ökológiai igényei 
magasabbak az egynyári virágokénál. A 
fajtaválasztásnál természetesen az is sze-
repet játszik, hogy a növények mennyire 
alkalmasak a városi élet sajátosságainak 
elviselésére, például mennyire tűrik a só-
zást, a nagyobb külső igénybevételt és a 
gyengébb talajfeltételeket.

A virágosítás mellett a közterüle-
tek, zöldterületek fenntartására is je-
lentős fi gyelmet és erőforrást fordít az 
Önkormányzat. Folyamatosan bővíti 
a közterületi hulladékgyűjtők számát, 
cseréli az elhasználódott edényeket. Az 
önkormányzati kezelésben lévő utakat 

seprűsgép tartja tisztán. A zöldfelülete-
ken, parkokban rendszeresen elvégzik a 
fűnyírást. Emellett az évelő ágyásokat, 
fák növényvédelmét is szükség szerint 
ellátják.

Városunk az utóbbi években egyre 
szebb, gondozottabb, igényesebb megje-
lenésű. Többen járnak a környező telepü-
lésekről hozzánk sétálni, gyönyörködni 
és fotózni is. Mindenki elismerően szól 
Budakalász szépségéről. Sőt sok szom-
szédos önkormányzat is követi a jó példát 
és egyre több helyen fi gyelhetünk meg a 
budakalászihoz hasonló virágosítási kez-
deményezést.

Virágos város
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Országgyűlési képviselő választás eredményei 

Választás

Országos eredmények 
A 2018. április 8-i országgyűlési választásokon országosan nagy fölénnyel nyert a FIDESZ-KDNP. Lapunk nyomdába ke-

rülésének napján (április 9-én) az adatok feldolgozottsága országosan 97,5 százalék, de a végleges eredményeket befolyásoló 
változások már nem várhatók. Ennek alapján megvan a kétharmada a kormányzó pártnak, a FIDESZ 133 mandátumot szer-
zett. A kormánypárt tehát megismételte a 2014-es eredményét. A második helyen a jobbik áll 26 mandátummal, harmadik az 
MSZP-Párbeszéd 20, negyedik a DK 9, ötödik az LMP 8 képviselővel, emellett egy független, egy EGYÜTT jelölt és egy német 
nemzetiségi képviselő jutott be a parlamentbe.

Pest megye 3. választókerület 
eredményei

Az eredményeket illetően körzetünkben Pest megye 3-as 
választókerületében is a FIDESZ -KDNP nyerte a listás szava-
zást, valamint az országgyűlési képviselő-jelöltek közül Had-
házy Sándor, a FIDESZ-KDNP jelöltje nyert jelentős fölénnyel,  
46,49 %-kal, akinek immáron ez a hatodik megválasztott cik-
lusa. Második helyen Király Miklós DK-s 19 %-kal, harmadik 
helyen pedig Pál Gábor JOBBIK-os  jelölt 17,5 %-kal végzett.

Országgyűlési képviselőhelyek száma     

Szavazatok száma és aránya  jelöltenként Pest megye 03. számú 
egyéni választókerületében

Hadházy Sándor
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Budakalászi eredmények
Budakalászon a 

választások rend-
ben zajlottak, rend-
kívüli esemény nem 
történt. A szavazási 
kedv hagyományo-
san kimagasló volt 
városunkban, fo-
lyamatosan az or-
szágos átlag fölötti 
adatokat jelentet-
tek településünk-
ről. A nap végén 

majd 10 százalékkal magasabb arányban szavaztak Bu-
dakalászon (ami összesen 78,75%), mint országosan. 
A 6. számú választókörben pedig a szavazók 85,4%-a 
ment el választani, ami Pest megye 3-as számú válasz-
tókerületében a legmagasabb arány!

A városi eredmények hasonlóak voltak választóke-
rületünk  eredményeihez, így  a Fidesz-KDNP jelentős 
győzelmét hozták, 45,7%-os elsőséggel. A képviselő-
jelöltek közül a FIDESZ-es Hadházy Sándor nyert 
45,8%-kal. Második a DK-s Király Miklós, 18,8%-kal. 
A harmadik helyen pedig egy százalékkal lemaradva 
16,8%-kal a JOBBIK jelöltje Pál Gábor végzett.

Országgyűlési képviselőjelöltekre leado   szavazatok száma 
és aránya Budakalászon    

Listás választások eredménye Budakalászon

A választáson megjelentek száma és aránya Budakalászon

Országgyűlési képviselő választás részvételi arány (%)
országosan és Budakalászon

Budakalász
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Önkormányza   hírek

Budakalász életében kiemelkedő közös-
ségi tevékenységet végző személyiségeket 
idén is számos kategóriában díjazza az Ön-
kormányzat. Az elismerések odaítélésére 
Budakalász lakosai közül bárki javaslatot 
tehet. Talán az Ön környezetében is van 

olyan személy, aki az alábbi kategóriák 
alapján kimagasló tevékenységet végez. 
Most itt az alkalom, hogy jelölje! A javasla-
tokat legkésőbb 2018. április 20. napjáig, a 
„Jó tanuló, jó sportoló” díj esetében 2018. 
június 30. napjáig tehet.

A javaslatokat hagyományosan a Buda-
kalász Díszpolgára címre, a Budakalászért 
Emlékéremre, a Budakalász Közoktatásá-
ért Díjra, a Budakalász Kiváló Pedagógusa 
Díjra, a Budakalász Sportjáért Díjra, a Bu-
dakalászi Polgárok Egészségéért Díjra, a 
Köztisztviselői Díjra, a Kalászi Pajzs Érde-
méremre, a Budakalász Kultúrájáért Díjra, 
valamint a Jó tanuló, jó sportoló díjra lehet 
benyújtani. Az elismerések odaítéléséről a 

Képviselő-testület dönt. 
A Városi Díjak részletes pályázati kiírá-

sát márciusi lapszámunkban közöltük, az 
információk a város weboldalán (budaka-
lasz.hu) továbbra is folyamatosan elérhe-
tőek. 

Oktatási és nevelési intézményi beiratkozások Budakalászon
Előző számunkban részletes tájékoztatót adtunk a bölcsődei, óvodai, iskolai és zeneiskolai beiratkozásokkal kap-
csolatban. Most emlékeztetőül összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat. A teljes információs anyag továbbra is 
elérhető a városi weblapon, a budakalasz.hu-n.

Intézmény Beiratkozás Kapcsolódó 
program

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Bölcsődék 2018. május 7-8. 
8-12 óráig (Mályva utca) 

2018. május 9-10. 
8-12 óráig (Budai út)

Szülői értekezlet: 
2018.  április 16. 
18h

–  kitöltö   jelentkezési lap, 
–  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
–  a szülő(k) és gyermek lakcímkártyája, 
–  a gyermek TAJ kártyája.

Óvodák 2018. április 23-24. 
7-17:30 óráig

Szülői értekezlet:
–   Nyitnikék Óvoda, 

(Pomázi út)
2018. április 17. 18h 
–   Telepi Óvoda
2018. április 18. 18h

Nyílt játszónap: 
–   Telepi Óvoda: 

2018. április 20. 
15-17 óráig

–   Nyitnikék Óvoda: 
2018. április 21. 
9-11 óráig

–  kitöltö   jelentkezési lap
–  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
–  a szülő és gyermek lakcímkártyával igazolt 

budakalászi lakcíme,
–  a szülő érvényes személyazonosító ok-

mánya, 
–  a gyermek TAJ kártyája, 
–  a gyermek esetleges betegségét igazoló 

dokumentum(ok), 
–  nem magyar állampolgárságú kiskorú 

óvodai jelentkezésénél a szülőnek igazolni 
szükséges, hogy a gyermek milyen jog-
címen tartózkodik Magyarország területén

Általános 
iskolák

2018. április 12., 13., 
8-19 óráig

–  gyermek személyi igazolványa és lakcím-
kártyája

–  fejle  séget igazoló dokumentum

Zeneiskola 2018. június 18-20.
(régi növendékeknek) 
2018. június 29-31.
(új növendékeknek)

–  a tanuló (ha még nincs, a szülő) személyi 
igazolványa és lakcímkártyája

Városi díjak jelöltjei
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Budakalász Város Önkormányzatának támogatásával

Ingyenes gyermekszemésze   
szűrővizsgálatot tartunk.
2018. április 19-én csütörtökön 9 órától 12-18 hónapos 
budakalászi babák részére.

A vizsgálatot dr. Garger Piroska gyermekszemész szakorvos végzi.
Kérjük, az előjegyzéshez hívja munkanapokon 12-15 óráig:

+36 30 760-5804 (Pirinyó-Szemészet)

Helyszín: 
Budakalászi Egészségház Védőnői szolgálat
Budakalász, Klisovác utca 6.

Március 15-i megemlékezés

2018. április 27-én pénteken 17 órai 
kezdettel tartjuk a X. Német Nemzetiségi 
Napot a Kós Károly Művelődési Házban.

Fellépnek: Nyitnikék Óvoda Harkály 
csoportja valamint a Kalász Suli német 
nyelvet tanuló 1.-3.-5. osztályos diákjai, 
akik színes, szórakoztató programmal 
készülnek.

A belépés díjtalan.
18 órától  FolkKocsma, Sváb mulatság 

lesz 22 óráig a Művelődési Ház szervezé-
sében.

Zene: Trió-S Pilisvörösvár
Diák és nyugdíjas belépő: 600 Ft, fel-

nőtt belépő 1.000 Ft

Április 30-án hétfőn 16 órától a 
Sváb házban zenés, batyus Májusfa állí-
tás lesz.

Mindenkit szeretettel várunk, a belé-
pés díjtalan.

Nachrichten / Hírek

Közélet

Legújabb kori történelmünk során 
kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848 
március 15 megünneplése. Az ünnep 
a magyar szívekben mindig magában 
hordozott egy sajátos szimbolikus je-
lentéstartalmat a szabadság, a fejlődés, 

a modernizáció és a nemzeti tudat érzé-
sét. Ennek a korszaknak köszönhetjük 
gyönyörű himnuszunk keletkezését, 
zászlónk piros-fehér-zöld színeinek 
hivatalossá válását, illetve azt, hogy 
országunk fővárosa Pozsony helyett 
Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin 

helyett a magyar lett. Ez a nap a modern 
parlamentáris Magyarország megszüle-
tésének napja is, az 1848-49-es polgári 
forradalom és szabadságharc kezdete, 
amelynek célja a Habsburg-uralom 
megszüntetése, a függetlenség és az al-
kotmányos berendezkedés kivívása volt. 

„Aki a múltját nem tiszteli, annak a 
jövője is bizonytalan” – mondta Rogán 
László polgármester interjújában a 
hősök tiszteletére rendezett megemlé-
kezésen. Budakalászon a templomkert-
ben tartott ünnepi műsorban a Lenvirág 

Táncegyüttes felnőtt csoportja adta elő 
verbunkos toborzó táncát, valamint a 

Válaszút együttes zenés műsorát hall-
hatták a megemlékezők. A rendezvény 
koszorúzással zárult, ahol a pártok, civil 
szervezetek és magánemberek helyez-
hették el koszorúikat és főhajtással tisz-
telegtek a hősök emléke előtt.
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„A zenekar, melynek nem célja, 
hanem dolga van”
A M.É.Z. zenekar tagjai rendszeres fellépők a Kós Károly Mű-
velődési Ház teltházas rendezvényein, ahol éjszakába nyúlóan 
ropja a táncot a lelkes közönség. Az együ  es 1988-ban alakult, 
 z CD és több mint 2100 koncert tanúja a megte   útnak. Ír, skót 

tradicionális dallamok, balladák, kocsmadalok alkotják a reper-
toárt több száz év népzenei kincséből merítve. Az idén harminc 
éves együ  es budakalászi vezetőjét kerestük meg a születés-
nap apropóján. Pálvölgyi Ádám a zenekarban basszusgitáron, 
mandolinon játszik és a vokált is erősí  . A művész pályájáról, 
terveikről, az együ  es múltjáról és jelenéről beszélge  ünk.

 Miért épp ír-skót zenét játszo-
tok? Van kötődésetek ehhez a kul-
túrához? 

A zenekart nem sokkal a katonai 
szolgálat után hoztuk össze baráti tár-
saságként. 1981-ben már muzsikáltunk 
együtt country-blues műfajban, de azt 
már nem akartuk folytatni, így találtunk 
rá az ír-skót zenére, melyből a country 
is részben származtatható. Kapcsoló-
dás persze van ehhez a kultúrához, a mi 
korosztályunk Beatles, Jethro Tull, Mike 
Oldfi eld dallamian keresztül már ismer-
hette ezt a dallamvilágot.

 A zenekar nevének rövidítése 
Meg nem Értett Zenekart jelent. 
Így érzitek valóban? 

Nevünket egy félresikerült debütáló 
fellépés hozta. Ilyenkor vagy megszűnik 
azonnal egy csapat vagy megnyugtatja 
magát azzal, hogy a nagy géniuszokat 
sem értette meg a kora, így lett egy 
kocsmai poénkodásból Meg nem Értett 
Zenekar. 

 Az elmúlt harminc évben milyen 
ívet futottatok be szakmailag? 
Honnan indultatok és hol tarto-
tok most?   

Az elmúlt három évtizedben körülbe-
lül 2200 koncertet adtunk, tíz albumot 
hoztunk létre. Játszottunk kis színpado-
kon és volt előadásunk 40.000 ember 
előtt is a Jethro Tull előzenekaraként. 
Hoboval közösen hoztuk létre az első 
hazai magyar nyelvű lemezt és játszhat-
tunk közösen sok általunk nagyra be-
csült zenésszel. 

 Ki a célközönségetek? 
Népzene esetében nincsenek gene-

rációk. Mindenkinek muzsikálunk, hisz 

egy adott kultúrát közvetítünk, nem ró-
lunk szól ez a dolog, mi csak krónikások 
vagyunk.

 Honnan szereztek inspirációt 
zeneileg? 

A dalok a legelején kottából készül-
tek, nem hallottuk az eredeti változatot. 
Aztán megnyíltak a határok 1990-ben, 
de ezt a kényszer hozta szokást meg-
tartva, most is így készülnek a számok.  
Emberileg és zeneileg nagy hatással 
volt ránk a Muzsikás együttes, a Benkó 
Dixie land Band, mert ők is főállásuk 
mellett a zene szeretete okán alkottak, 
nem azért, hogy sztárok legyenek.  

 Vannak saját szerzeményű da-
laitok is?

Népzenét játszunk, tehát nincsenek 
ilyen alkotásaink. Mi azonban a ma-
gunk értelmezésében dolgozzuk fel a 
számokat, így került a dalokba mezőségi 
brácsa – kiváltandó a dudát –, szájhar-
monika, basszusgitár stb., ami az eredeti 
muzsikában nincs.

 Milyen budakalászi koncertél-
ményeitek vannak? 

Több alkalommal léphettünk fel Bu-
dakalászon. Volt már Városnap, főző-
verseny, skót-táncház és adventi koncert 
is. Ez utóbbit a katolikus templomban is 
eljátszottuk.

Szívesen muzsikálunk hazai pályán. 
Budakalászon élek, a gitárosunk a nya-
rait tölti itt, hiszen családjának itt van 
telke, emellett az énekesünk is  a város-
nak köszönheti feleségét.

 Mesélnél szakmai terveitekről? 
Hogyan ünnepli az együttes a 
kerek évfordulót?

Nagy program a budapesti MOM 
parkban lesz június 9-én, ahova a ne-
gyedik alapító tag is hivatalos. Járjuk 
az országot, idén eddig több mint ötven 
előadást adtunk már. Napi nyolc óra 
munka mellett, közeledve a 60-hoz, úgy 
érzem nem kevés.

Terveink közt szerepel egy CD ki-
adása, illetve nyáron több vidéki felké-
rést is kaptunk sztepp tánccsoporttal 
közös fellépésekre. 

 Szeretsz Budakalászon élni? Mi-
lyen helyi élményeid vannak?

Szeretek persze. A Kós Károly Mű-
velődési Házba lejárok jógázni, s ha 
tehetem, megnézem az egyéb progra-
mokat is. Sok fővárosi kultúrintézmény 
vehetne példát az itteni programkínálat-
ról. Mindhárom gyermekem járt a Fa-
luház területén működő Zeneiskolába. 
Fontosnak gondolom a zeneoktatást 
(Kodály és Bartók országában kiváltkép-
pen), fontos lenne, hogy a gyermekek 
már fi atalon megismerjék a klasszikus 
és népzenét. Ha ez így lenne, valószínű-
leg a könnyűzene nem tudna olyan mér-
tékben hódítani.

Vendégünk Pálvölgyi Ádám, a M.É.Z. zenekar vezetője 
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Rabul ejtett az élmény. Már a Fényes 
villához vezető úton különös izgalom lett 
úrrá rajtunk, hiszen most végre testkö-
zelből láthattuk kedvenc házunkat, amely 
már korábban is foglalkoztatott minket. 
Ezek a falak már 90 éve is itt álltak és ki-
állták a történelmi idők megpróbáltatá-
sait, melyből jutott bőven az itt élőknek. 
Jelenlegi tulajdonosuk enged ma bepil-
lantást életük színterébe és vezet körbe a 
tágas hallon át a szebbnél szebb szobákon. 
Szédítő belmagasság, eredeti vaskos min-
tázott ajtók, gipszstukkók, csillárok, sú-
lyos drapériák, cserépkályha, eredeti ap-
rómintás padlóburkolat – csupán néhány 
a lélegzetelállító részletek közül. Ám a leg-
nagyobb élmény, ahogyan a keleti fekvé-
sű hallba a mesterien készített, hatalmas, 
színes mozaik üvegen át besüt a napfény. 
Ezért is hívták „Napkelet”-nek. Az itt élők 
évek óta nagy műgonddal, odaadással újít-
ják fel a helyiségeket lépésről lépésre. Na-
gyon várják, hogy a több éve tartó projekt 
végre befejeződjék.

A Fényes család részbeni kihalása, illet-

ve a ma is élő leszárma-
zottak elköltözése miatt 
a villa többször is gazdát 
cserélt. Évekig lógott az 
ELADÓ felirat az akkor 
még meglévő csodálatos 
kovácsoltvas kiskapun 
és nagykapun egyaránt. 
Akkoriban még az épüle-
tet körülvevő fenyőfák, jegenyék és az elő-
kertben pompázó rózsalugasos „gloriett” 
is megvolt. A számos ottlakó ismeretlen 
személy nyilvánvalóan nem érzett sem-
miféle felelősséget sem az épület, sem a 
kert szépsége iránt.  Hogy miként kerültek 
dobra az említett kapuk és hová lettek a 
hatalmas fák, az ma már rejtély.

A villát az 1920-as években Fényes 
Gyula bányaügyi főtanácsos, szénnagy-
kereskedő építtette a maga és családja, 
felesége és három gyermekük számára. A 
háború idején náluk vendégeskedett a ház 
asszonyának legidősebb nővére, akinek 
akkortájt operálták meg a szemét. Ő volt 
az anyai nagymamája Lili néninek (Bobok 
Ilona), aki az államosítást megelőző évek-
től 1974 tavaszáig lakott itt családjával, és 
akivel régi budakalászi osztálytársai révén 
sikerült kapcsolatba kerülnünk.

Szívesen mesélt a régi-régi emlékekről, 
amelyek zömét még gyermekkorában, a 
nagymamájától hallotta. Az ő elbeszélé-
séből tudható, hogy a háború alatt, a Du-
na-hidak felrobbantása miatt a budai árvíz 
idején egészen a ház teraszáig ért a víz. A 
szentistvántelepi orosz főparancsnokság 
itt, a Fényes villában tartózkodott. A Fé-
nyes család az éléskamrából látta el a ka-
tonákat, jól tartották őket, így ez idő alatt 

voltaképpen védettséget 
élveztek.  Ettől függetlenül 
Lili néni nagymamáját egy 
orosz katona szándékosan 
fellökte, amitől megvakult 
a hátralévő életére. Ami-
kor kiköltözött a főhadi-
szállás, egy részeg orosz 
katona érkezett csónakon, 
akit a környékbeliek közül 
valaki felbíztatott a család 
ellen. Fényes Gyula és fe-
lesége a „Napkelet” nevű 
hallban fogadta a „vendé-
get”. A villában csak egy 
hirtelen éles lövés hal-
latszott, majd a „Jesszus, 
Gyula!” felkiáltást is el-

némította a következő golyó. A házaspárt 
egymásra borulva találták meg a hallban.

A merényletért állítólag később az elkö-
vető statáriummal bűnhődött. Ez azonban 
már nem támasztotta fel a Fényes házas-
párt, akiket a szentistvántelepi családi 
terméskő kriptában helyeztek örök nyu-
galomra. Három gyermekük szüleik halál-
hírére érkezett haza külföldről.

Kérésükre a 1948. évi államosítás előtt 
Lili néni szüleivel ideköltözött, hátha fi-
gyelembe veszik létszámukat és a Fényes 
leszármazottak megtarthatják a villa tu-
lajdonjogát. Sajnos az államosítás ennek 
dacára utolérte a házat, azzal, hogy az ott 
lévők bérlőként maradhattak, a villa tera-
szos elülső felébe pedig az állam által kije-
lölt új lakó került.

Az udvaron állt egy kis ház is: házmes-
ter-lakás volt, szoba-konyhával. Ezt is ál-
lamosították. A későbbiek során az ismert 
énekes, Waszlavik „Gazember” László is 
itt gyerekeskedett.  A sors ezt az épületet 
sem kímélte, időközben elbontották.

Lili néni itt töltötte a gyermekkorát, 
sőt később férjével és gyermekeivel is itt 
lakott még egy ideig. Nagyon szerette 
Szentistvántelepet. Emlékeiben ez a rész 
akkortájt egy érintetlen, csodálatos tiszt-
viselőtelep volt, egy virágzó díszcsokor, 
ahol a bolgárkertészeknél finom, friss, 
elsőrangú zöldségeket lehetett vásárolni. 
A cseresznyefák telepítését még anno Fé-
nyes Gyula is támogatta, amelyek azóta is 
méltó díszei a régi városrésznek.

Turi Attila, városunk Ybl-díjas főépíté-
szének sem esik nehezére méltatni a ház 
kiemelt jelentőségét:

„Ez az erős polgári középréteg jelleg-
zetes lakástípusa. Vegyes stílussal ren-
delkezik, ötvözi a népi szecessziót a kár-
pát-medencei villaépítészettel. Festőien 
szépen komponált részletekkel rendelkezik 
és rendkívül igényes az anyaghasználata.”

A ház értékes elemei közé sorolható to-
vábbá a tetőszerkezet, a felépítmények, az 
ablakok, az ajtók, az üvegezés, valamint a 
vakolatdíszek.

Értékvédelem

Mesélő véde   épületek 15.
Bethlen Gábor utca 1.
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Zöld Zóna

Budakalász Város Önkormányzata szá-
mára fontos a szép, rendezett városkép 
kialakítása. Közterületein így nagy gondot 
fordít a zöldfelület folyamatos karbantar-
tására és a város virágosítására. 

A közterületek mellett szeretné, ha a 
városlakók is rendezett, igényes környe-
zetet alakítanának ki portájukon belül és 
kívül egyaránt, ezért pályázatot hirdet a 
lakók számára „Szép kert, gondozott 
környezet” címmel.

A versenyen 
azok pályáza-

tát értéke-
lik, akik 
lakókör-

nyezetük közterületein és az onnan lát-
ható kertekben, balkonokon, teraszokon 
kulturált és magas színvonalú zöldterüle-
teket hoztak létre; gondozásukat saját és 
mindannyiunk örömére végzik. 

Kik pályázhatnak: magánszemélyek 
és szervezetek, intézmények, vállalkozók. 
Indulhatnak egyénenként, vagy csoporto-
san akár több kategóriában is.

Kategóriák:
1.  családi ház és környezete
2.  társasházak kisebb, nagyobb egysége és 

környezete
3.   utca, utcarészek, közterek, kegyeleti he-

lyek, parkok
4. intézmények és környezetük
6.  ipari, gazdasági és kereskedelmi létesít-

mények és környezetük
A jelentkezési lap a bírálati szem-

pontokkal a budakalász.hu weboldalon 
tölthető le vagy nyomtatott formában a 
Polgármesteri Hivatalban lehet besze-
rezni.

Jelentkezési határidő: 2018. május 
31.

A verseny kiírója: Budakalász Város 
Önkormányzata

Értékelés: helyszíni elbírálás alapján 
szeptemberben várható.

Zsűri tagjai: kertészek, kertépítők, 
tapasztalt szakemberek

A bírálati szempontok közt szerepelnek 
a kertek, épülethomlokzatok virágosítása 
mellett a növényzet egészsége, gondozott-
sága és azok életkörülményei is. A zsűri 
értékeli a kiültetett növények minőségét, a 
színek és formák harmóniáját, a zöldfelü-
let harmonikus kapcsolatát a közterülettel, 
az épített környezettel. Vizsgálják az ingat-
lan kertjének és környezetének tisztaságát, 
gyommentességét.

Eredményhirdetés: 2018. október
Nyeremény: a legszebb környezetet 

kialakítókat emléktáblával, vásárlási utal-
vánnyal és elismerő oklevéllel tüntetik ki. 
A díjazottak neve megjelenik a Budakalá-
szi Hírmondóban, a budakalasz.hu web-
oldalon és Budakalász Város Hivatalos 
Közösségi Oldalán.

Várjuk jelentkezésüket! Tegyünk együtt 
a szép, gondozott Budakalászért!

Pályáza   Felhívás – „Szép kert, gondozo   környezet” pályázat

A közösségi együttélés szabályainak 
2017-ben történt változása óta városunk 
területén a légszennyezés elkerülése ér-
dekében nem engedélyezett az égetés. 
Az Önkormányzat ugyanakkor a tavaszi 
időszakban két alkalommal biztosítja 
a zöldhulladék korlátlan elszállítását. 
Ennek során a tavaszi kerti munkálatok 
alkalmával keletkezett ágakat, nyesedé-
keket, gallyakat szállítják el. A város a 
szolgáltatás költségét a lakóktól átvál-
lalja, a szállítást a Zöld Bicske Kft. végzi.

 
FIGYELEM!

Korlátlan zöldhulladék szállí-

tási nap 2018. április 14-én és 28-
án, szombati napokon lesz!

Kizárólag ezeken a napokon a szol-
gáltató az ingatlanok elé kihelyezett 
kötegelt (maximum 1 méteres) vagy 
zsákos zöldhulladékot korlátlan 
mennyiségben, matrica nélkül el-
szállítja. 

A továbbiakban a normál elszállítást 
kéthetente, május 12-től szombati na-
pokon végzik. Ettől kezdődően csak a 
szolgáltató jelzésével ellátott zsákban, 
vagy a szolgáltató által küldött matricás 
zsákban szállítják el a zöldhulladékot. A 
normál kéthetenkénti szállítás alkalmá-
val a kötegelt ágakra, illetve gallyakra is 
kell matricát helyezni. A matricákat a 
szolgáltató postázza ki a díjhátralékkal 
nem rendelkező ingatlantulajdonosok-
nak. A matrica a hulladékgyűjtő udvar-
ban (Klinger Henrik utca 1291/25 hrsz. 
– a volt Lenfonógyár területén) zsákra 
cserélhető. Amennyiben a térítésmene-
tesen biztosított matricák száma nem 

elegendő, a zöldhulladékos gyűjtőzsákot 
a hulladékgyűjtő udvarban, valamint a 
Vas és Háztartási Boltban (Petőfi  tér 3.) 
lehet megvásárolni.

A nem megfelelő időben kihelyezett 
zöldhulladékokot nem szállítják el.

Érdeklődni a szolgáltató ügyfélszol-
gálatán az info@zoldbicske.hu e-mail 
címen és a +36 (22) 350 111-es telefon-
számon lehet. 

Fontos kiemelni, hogy a környe-
zettudatosság jegyében tavaly óta Bu-
dakalász területén nem megengedett 
az égetés. Ennek során ugyanis hamu 
keletkezik, mely csak korlátozottan al-
kalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb 
mennyiségben viszont rombolja a talajt. 
Ezzel szemben komposztáláskor mara-
déktalanul elbomlanak a növényi részek 
és humusz keletkezik. Egy átlagos kerti 
tűzben nagy mennyiségben keletkezik 
fulladást okozó szén-monoxid, rákkeltő 
részecske.  

Korlátlan zöldhulladék szállítás április 14-én és 28-án 

www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvarosa közösségért!a rendeze  városért!
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Kék hírek

Fokozo   ellenőrzések az i  as-
ság kiszűrésére

A Szentendrei Rendőrkapitányság tá-
jékoztatása szerint az ittas járművezetők 
kiszűrésére az úgynevezett „Finn módsze-
res” ellenőrzést alkalmazzák. 

A módszer lényege, hogy az előkészí-
tett, kijelölt leállítási helyen több rendőr 
bevonásával az arra közlekedő összes jár-
művezetőt ellenőrzik mindössze néhány 
másodperc alatt. Az ellenőrzés csak a ve-
zető ittasságára korlátozódik, így, ha nem 
ittas, azonnal továbbhaladhat, míg pozitív 
eredmény esetén az érintetteket félreállít-
ják, s velük szemben eljárás indul. A gyors 
és hatékony eljárásnak köszönhetően sok-
kal több jármű vezetőjét ellenőrizhetik, 
hiszen az ellenőrzést nem tudja kikerülni 
senki.

Az ellenőrzések célja az ittas vezetők és 
az ittasan okozott közlekedési balesetek 
számának csökkentése.

Baleset 

Baleset történt márciusban a Szegfű 
utca és a Szentendrei utca kereszteződé-
sében Budakalászon. Egy súlyos és két 
könnyebb sérült volt. A helyszínen sokáig 
dolgoztak a mentők, a rendőrség és a tűz-
oltók.  

Si  et raktak le a meg  sz  to   
területre

Március közepén a Sportcsarnok fris-
sen megtisztított parkolójának közepén 
nagy mennyiségű illegális építési sittet 
találtak. A szemét vélhetően lakásfelújí-
tásból származott, ugyanis WC csésze, 
padlólapcsomagoló, villanyszerelési anya-
gok is kerültek a zsákokba. A hulladékot 
az Önkormányzat elszállíttatta. A rendé-
szeti esetfelderítés még tart.

Az Önkormányzat rendszeresen taka-
ríttatja a városi közterületeket, parkokat, 
tereket. A Sportcsarnok parkolójából ko-
rábban még februárban 8 köbméternyi 
szemetet szállítottak el. Az összegyűj-
tött nagy mennyiségű hulladék között a 
műanyag szemét mellett ezúttal injekci-
óstűket is találtak. Szokatlan az is, hogy 
megjelentek a játszóház melletti szemét-
tároló bódéknál az eldobált, szétroncsolt, 
lopásgátló chipleolvasók is, melyeket az 
áruház használ. Emiatt az Önkormányzati 
Rendészek a jövőben kiemelt fi gyelemmel 
tartják ellenőrzésük alatt a területet.

Hasonló esetekben kérjük jelezzenek 
azonnal az Önkormányzati Rendészek-
nek!

Talált telefon
A Budai úti templom előtt a város zöld-

felületi munkásai egy Samsung S8-as te-
lefont találtak márciusban. A készüléken 
lengyel nyelvű kijelző volt. A közösségi fe-
lületnek köszönhetően órákon belül meg-
került a készülék tulajdonosa, aki a közeli 
panzió vendége volt. A telefon tulajdonosa 
és a panzió üzemeltetői ezúton is köszönik 
a megtaláló becsületességét.

Talált kutya 

A Városrendészet munkatársai kóbor ku-
tyát találtak az Erdőhát utcában, a temető 
mellett. A kutyát menhelyre már nem kel-
lett elszállíttatni, mert a Budakalász Hiva-
talos Közösségi oldalán közzétett 
felhívásnak köszönhetően rövid időn belül 
jelentkezett érte a tulajdonosa.

Körözö   gépkocsit fogtak
Az Önkormányzati Városrendészet 

szolgálatban lévő munkatársa szokatlan 

dologra lett fi gyelmes munkája közben. A 
megfi gyelő kamerákon egy körözött rend-
számú autó jelent meg a Damjanich utcán. 

A kamerák rendszámfelismerő funkcióval 
rendelkeznek, így jelzés érkezett arról, 
hogy az elhaladó Toyota a Szentendrei 
Rendőrkapitányság körözése alatt áll bűn-
cselekmény elkövetése miatt. A városban 
járőröző rendőröket azonnal értesítették, 
akik utol is érték a gépkocsit a Sas ut-
cánál. Először a leparkolt autót találták 
meg, majd rövid időn belül a tulajdonos 
is visszatért oda. Ekkor igazoltatták, de 
nem voltak nála okmányok, így a férfi t a 
helyszínen visszatartották. Testi kényszer 
alkalmazására nem volt szükség, együtt-
működő magatartást tanúsított. Az illetőt 
a Rendőrségnek adták át további intézke-
désre.

Újabb rongálók a Kálvárián

Az Önkormányzat éppen nemrég ja-
víttatta ki a legutóbb összetört lámpákat 
a Kálvárián, amikor újabb két tönkretett 
világítótestet találtak a húsvéti ünnepek 
után. A padoknál dekorációs céllal elhe-
lyezett gabion köveket szintén rendsze-
resen szedik ki a hálóból és szórják szét 
a fűben a rongálók. Ezeket is számtalan 
alkalommal hozzák helyre utánuk a kar-
bantartók. A templomrom kövei a téli 
fagyokban néhány helyen meglazultak. 
Az Önkormányzat ezeket a hibákat is ja-
víttatja a napokban. A levált köveket le-
takarítják, visszaillesztik. Sajnos az előző 
nap visszatapasztott köveket sorra szedik 
fel a rongálók másnapra. Emiatt a jövőben 
gyakoribb rendészeti járőrözés várható a 
területen. 
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Az önkormányzati sporteseménynek 
sok éves hagyománya van már váro-
sunkban. A nagyarányú részvételnek és 
lelkesedésnek köszönhetően immár évi 
két alkalommal mérhetik össze gyorsa-
ságukat a kicsik az óvodás futóversenyen. 

Kegyesek voltak az égiek, hiszen hét-
ágra sütött a nap a mai izgalmakkal teli 
délelőttön, amikor gyülekezni kezdtek az 
óvodások a réten kialakított futópályán. 
A nagycsoportosokat az elmúlt hetekben 
már rendszeres edzéssel készítették fel 
nemcsak az óvónők, de több családban a 

szülők is. Így ma szinte kivétel nélkül lel-
kesen vettek részt a versenyen. Korábban 
az óvoda udvarán időméréssel motivál-
ták a kis sportolókat, végül 31 másodperc 
volt az ovikör rekordideje. 

Városunk valamennyi óvodája együtt 
képviseltette magát a megmérettetésen. 
Az óvónők vezetésével sétáltak el az ap-
róságok a szép zöld helyszínre, ahol már 
várták őket a szervező Művelődési Ház 
munkatársai zenével, előkészített frissí-
tőkkel, harapnivalókkal. A bemelegítést 
jó erőnlét jellemezte, izgatottan vágtak 
bele a gyerekek a zenés izomlazításba. 
Több nagycsoportos immár második éve 
versenyez, így ők igazán tapasztaltnak 
számítottak társaik körében. 

A rajtot megelőzően Grünvald Tímea 
intézményvezető is személyesen járt 
körbe és biztatta a kicsiket. A kis Len-
hardt Levente határozott kéréssel fordult 
idén az egyik óvodavezetőhöz: „Margit 
néni, megoldható, hogy mindenképp én 

nyerjek?” Ha nem is elsőként futott be 
végül, de nem lehetett oka panaszra, hi-
szen végül szép eredménnyel, az ötödik 
helyen végzett. Láthattuk Nelli nénit is, 
aki kézenfogva futott egy lemaradó kis-
lánnyal, így ő is szépen tudta teljesíteni 
a távot. 

Számos szülő tette szabaddá magát, 
hogy elkísérje gyermekét a versenyre. 
Buzdítva, velük futva közösen élték meg 
az esemény pillanatait. Láthattunk fu-
tóruhában, kutyával érkező apukát, csa-
patokban futó édesanyákat. Szálltak a 
levegőben a „Hajrá”-k, a „Szuper vagy!” 

Ovis mezei futóverseny
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és a „Te vagy a csúcs!” buzdítások.

Végül a lányoknál a dobogón elsőként 
Vass Bora, másodikként Schieszl Hanna 
és harmadikként Lycsa Léna végzett. A 
fi úknál első lett Kamp Dávid, második 
Lenti Levente – Ónody Nimród holtver-
senyben és harmadik Jaulin Ábel.

Idén Rogán László polgármester két 
különdíjat is kiosztott. Az elsőt Gorgyán 
Levente érdemelte ki kiváló teljesítmé-
nyével, aki két évvel ezelőtti szívműtétét 
követően állt ma a rajthoz és teljesítette 
a távot. A másik érmet, a fair play külön-
díjat a sportszerű magatartás indokolta. 
A kitüntetés Molnár Andrist illette, aki a 
győzelemmel mit sem törődve segítette 

fel menet közben felbukott társát.

A húsz első befutó ez alkalommal is 
egyedi pólót kapott. Idén első ízben pedig 
mindenki hazavihetett egy csomag zsírk-
rétát is a szép sportteljesítményért.

Gratulálunk a nyerteseknek és kö-
szönjük mindenkinek a részvételt! 
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III. Pilisi Építésze   Konferencia 
Budakalászon 

A pilisi települések példamutató ösz-
szefogásról tettek tanúbizonyságot. Im-
már harmadik alkalommal rendezett vá-

rosunk konferenciát építészeti témában, 
melyen a térség polgármesterei és főépí-
tészei vettek részt, összesen 22 település 
képviseletében március 22-én. Mint is-
meretes, törvény írja elő, hogy minden 

településnek el kell készítenie az adott 
hely építészeti sajátosságait és a javasolt 
építészeti mintákat bemutató Település-
képi Arculati Kézikönyvét (TAK). A tör-
vény megalkotását megelőzően városunk 
főépítésze, Turi Attila kezdeményezésé-
vel adott otthont Budakalász a Pilisi Épí-
tészeti útmutató konferenciának, ahol a 
résztvevők egységes régiós építészeti út-
mutató létrehozását támogatták. Máso-

dik alkalommal a konkrét feladat a TAK 
elkészítésével kapcsolatos tapasztalat- és 
eszmecserére nyílt lehetőség. Az idei ren-
dezvényen pedig már minden település 
büszkén mutatta be elkészített kéziköny-
vét. Az igényesen szerkesztett könyvek 
szebbnél szebb épületeket, városképeket 
mutatnak be, a régióra jellemző, de a 
helyi elemeket markánsan viselő stílus-
jegyekkel. Az útmutatók emellett látvá-
nyos példákon keresztül szemléltetik a 
javasolt és az elkerülendő mintákat. A 
harmadik konferencia az „Együttműkö-
dés a TAK után” címet kapta, mely a ké-
zikönyv megalkotását követő feladatokat 
próbálta körvonalazni. 

A rendezvényen a neves előadók mel-
lett részt vett dr. Völner Pál parlamenti 
államtitkár, a Miniszterelnökség képvi-
seletében Füleky Zsolt építészeti és épí-
tésügyi helyettes államtitkár, Kolossa 
József területrendezési és településügyi 
főosztályvezető. 

A ma emberét nagyon sok épí-
tészeti benyomás is éri, melyet 
szeretne megvalósítani. amikor 
otthont teremt. A Település-
képi Arculati Kézkönyv abban 
segít a felhasználóknak hogy 
szép, ugyanakkor mértéktartó 
és értékálló otthont alkossa-
nak, ami tiszteli a helyi érté-
keket és jól illeszkedik ahhoz. 
A könyv ezért alapvető fontos-
ságú, iránytű az építkezők szá-
mára.

Építészet

Magasrangú állami  sztségviselők, régiós polgármesterek 
és főépítészek találkozóját szervezte meg ismét városunk

500 ezer forintos 
önkormányza   
támogatás véde   
épületek felújítására

Budakalász Város Önkormány-
zata Települési Értékvédelmi 
Pályázatot hirdetett a település te-
rületén található helyi védettséget 
élvező épületek, építmények felújí-
tásának támogatására. A támogatás 
igénybevételére jogosult az, akinek 
ingatlana I. vagy II. védettségi ka-
tegóriájú minősítés alá esik (jellem-
zően az Ófaluban, vagy városszerte 
elszórtan találhatóak ezek az épü-
letek) és a helyi védett ingatlana 
településképi rendeletben védett 
elemeit kívánja felújítani úgy, hogy 
a felújítással értékkülönbözet jön 
létre.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. szeptember 1.

A kérelem kedvező elbírálása 
esetén Budakalász Város Önkor-
mányzatának Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága dönt 
a támogatás mértékéről, melynek 
összege a felújítás költségének leg-
feljebb 50%-a, maximum 500.000 
Ft lehet.

Bővebb információ a budakalasz.
hu oldalon érhető el.

Értékvédelmi pályázat
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Jó alaprajz – jó arányok – jó tömeg
Egy jó alaprajzzal jelentős költsége-

ket takaríthatunk meg! A rossz alaprajz 
harmóniát nélkülöző homlokzati ará-
nyokat és rossz tömegarányt (terjen-
gős vagy túlbonyolított, túlzó tömeget, 
aránytalan léptékű, „túlsúlyos”, doboz-
szerű házat) eredményez! Ne feledjük: 
otthonunk alaprajza visszahat családi 
életünk minőségére, ezért fokozott gon-
dossággal alakítsuk ki a családi élet 
színteréül szolgáló központi teret, annak 
kapcsolatait.

A jó alaprajz ismérvei: 
–  logikus és indokolt térkapcsolatok 

és méretek, igazodva a funkcióhoz (a 
család életviteléhez),

–  tájékozódást segítő, átlátható térszer-
vezés,

–  minimalizált közlekedők,
–  közvetlen kertkapcsolat,
–  átszellőztethető, világos helyiségek,
–  elegancia, optimális méretű szervíz-

terek (a szűkös előterek és a terjengős 
lakóterek összeházasítása diszharmó-

niát szül),
–  kert esetén épületen belüli tárolók 

(utólag elhelyezett melléképületek 
helyett),

–  rugalmas bútorozhatóság.

Fenntarthatóság, energiatudatos-
ság

Az energiatudatosság szemlélete az 
egész tervezésen végig kell hogy vo-
nuljon! Gazdaságosan megépíthető és 
fenntartható konstrukciót érdemes lét-
rehozni, mely akörnyezettel harmonikus 
viszonyra törekszik, teljes életciklusa 
során. 
–  Mindenekelőtt javasolt az igények 

mértéktartó meghatározása az építési 
program összeállítása során. Csak ak-
korát építsünk, amekkorára szüksé-
günk van, hiszen egy jó tervezésű ház 
bővíthető, átalakítható, azaz rugalma-
san képes alkalmazkodni a jövőbeli 
igényekhez.

–  Átgondolt alaprajzi rendszerrel 

(megfelelő tájolás, jó térszervezés, 
átmeneti terek, napcsapdák, tor-
nác, árnyékolás) költséges gépészeti 
rendszerek nélkül is sokat tehetünk 
környezetünkért, szemben egy túlzó 
igényszinthez párosuló mértéktelen 
fogyasztással.

–  Az épületszerkezetek optimális 
megválasztásában (réteges falszer-
kezetek, hőszigetelés) segítséget 
nyújt az építész. Az építési anyagok 
átgondolt használata csökkenti a 
káros emissziót és gondot fordít az 
újrahasznosíthatóság kérdésére is. 

–  A fenti alapvetéseket támogathatják 
speciális épületgépészeti rendszerek 
(szürkevíz- felhasználás, szolár-rend-
szerek, alternatív energiaforrások 
stb.) is, melyek optimalizálása gépész 
tervező feladata.

–  Az energiatakarékosságot a minden-
napi okos használattal (a nulla ener-
giaigényű, hőszigetelt épületek esetén 
nyáron a nyílászárók árnyékolásával, 
nappali zárva-és éjszakai nyitvatar-
tásával; télen a gyors, minél nagyobb 
felületen történő többszöri szellőzte-
téssel stb.) is támogassuk, hisz enél-
kül mit sem érnek az előbbiekben 
felsoroltak! 

A keskeny alaprajzra keskenyebb, az emberi 
arányokhoz jobban igazodó oromfal illeszthető, 
mely környezetében nem tűnik túlsúlyosnak. A 
helyiségek naposabbak, a tornácról fényes köz-
lekedő nyitható.

A széles, terjengős alaprajz széles „arcú”, magas,
„túlsúlyosnak” tűnő házat eredményez. Arány- 
talanul nagy tető illeszthető rá, a sötét középfo-
lyosó nem szerencsés.

Hurrá, építkezünk!
Részletek a Településképi Arcula   Kézikönyvből – 2. rész

Az idei év lapszámainak építésze   témájú rovatában Budakalász elkészült Településképi Arcula   Kézikönyvé-
nek egyes fejezeteit mutatjuk be, azzal a céllal, hogy segítsük a kiadvány minél szélesebb körű megismerteté-
sét és használatát.



ÁPRILIS-MÁJUSI PROGRAMOK

IRODALOM

Május 4. péntek 17.00
Igazság és élet – Keresztény hitünk 
védelme

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Április 12. csütörtök 18.00
Örömzene sorozat: Kacagj Bajazzo és 
énekelj!

 

 

Április 14. szombat 13.00
IX. Országos Kalászi  
Tamburástalálkozó

TÁNC, MOZGÁS

Április 13. péntek 10.00
Dúdolj! Ringass! Táncolj!

 

 
 

 
 

 

Április 13. péntek 17.00-18.30
Aprók tánca

 

 

SPORT

Április 14. szombat 9.00
Tavaszi Tófutás

Május 1. kedd 10.00
Kevélyre fel! – családi túraverseny

 

 

EGYÉB

Április 18-21.
Programok a Föld napja 

alkalmából:

Április 18-21. egész nap

Április 18. szerda 10.00-11.00 
-

Április 19. csütörtök 15.00-19.00 

Április 19. csütörtök 19.00

 

Április 20. péntek 15.00-19.00 
 

Április 20. péntek 18.00

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

 

 
 

 

 

Április 21. szombat 8.00-12.00

Április 21. szombat 18.00

Április 27. péntek 17.00-18.30
X. Német Nemzetiségi Nap

 



Május 5. szombat 10.30-22.00
VI. Kalászi Kocsi Fesztivál

 

 

-

 

 
 

 

KÖZÖSSÉGEK HETE ORSZÁGOS 
KÖZÖSSÉGI PROGRAM KERETÉBEN:

Május 7. 19.00
Közös Jóga Nagy Emmával

Május 9. 18.00-20.00
Nyílt táncórák a Harmónia 
Táncklubbal, Székely Attila tánctanár 
vezetésével

Május 10. 18.00 
Örömzene koncert: Andrejszki Judit 
és Pejtsik Péter

Május 11. 17.00 
Nosztalgia Táncest: Operett Voices 

Május 12. 8.00 

Május 15. 19.00
KÓS Pódium: A csemegepultos 
naplója

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

:
+36 (26) 401-069 

www.facebook.com/varjutar
www.koskarolymh.hu

 Nyitva tartás:
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Budakalászi Kultúrcseppek

Lassan 5 éve annak, hogy Budakalászon 
elindult a RockHáz elnevezésű rockzenei 
koncertsorozat. Az első klubnapon a 
Leander Rising adott koncertet és a jó 
kapcsolat a mai napig is megmaradt. 
Az azóta már újjáalakult és a Dal 2018 
döntőjéig eljutott zenekar, a Leander 
Kills újra eljött Budakalászra a Mudfi eld 
zenekarral és fergeteges koncertet adott. 
A zenekarnál ritka, hogy egy turné 
keretén belül kisebb művelődési házban 
is koncertezzen, de Budakalásszal kivételt 
tettek. A menedzsmenttel tartott jó 
kapcsolat, ami a szakmában etalonnak 
mondható, és a zenekar kiváló zenéje újra  
Budakalászra invitálta a zenekart.

A koncerten minden korosztály 

képviseltette magát. Igazi zúzós számokra 
bulizott a közönség, emellett természetesen 
a Dal végső közönségszavazásából 
méltatlanul kimaradt „Nem szól harang” 
is felcsendült a műsorban. A zenekar 
igazi igényes zenéléssel, pontosan játszott 
számokkal örvendeztette meg a közönséget, 
amit a résztvevők lelkes headbengeléssel 
háláltak meg. 

A koncert meglepő módon nem volt 
teltházas annak ellenére, hogy más 
koncerthelyeket zsúfolásig megtölt a 
Leander Kills rajongótábora. Sajnos 
Budakalászra már nehezen jönnek ki a 
bulizni vágyó fi atalok annak ellenére, hogy 
HÉV-vel könnyen megközelíthető és a 
főváros kapujában található a Művelődési 

Ház. Sokak úgy jellemzik a „távolságot”, 
hogy Budakalász olyan messze van, hogy 
ide még jegyet is kell venni. Jó lenne pedig, 
ha bekerülne a vérkeringésbe a budakalászi 
Rockház, mert igazi nagy neveket és 
mindig zúzós, színvonalas műsort kínál a 
látogatóknak.

Az együttes ennek ellenére korrekt, teljes 
műsort adott a közönségnek ugyanolyan 
lelkesedéssel, mint bárhol máshol az 
országban. Köszönet érte!

Leander Kills újra Budakalászon

Mit eszik a törpesün? Hány tojást tojik 
a házikacsa? Hogyan neveljünk botsáskát a 
lakásban? Meg lehet simogatni a szakállas 
agámát? Mire lehet még jó az elromlott 
számítógépünk vagy apu régi síléce? 

Ilyen és sok más hasonló kérdésre is 
választ kaphatnak a gyerekek a Művelődési 
Házban, ha ellátogatnak a Föld Napjához 

kapcsolódó programokra április 18. és 21. 
között. Négy napon keresztül 12 program 
várja az érdeklődőket, ezek mind bolygónk 
természeti környezetének megóvására 
és az állat-ember kapcsolat jelentőségére 
hívják fel a figyelmet. A Művelődési 
Ház külön hangsúlyt helyez a gyerekek 
megszólítására, hiszen a jövő generációinak 

szemléletformálása ezen a 
területen a legsürgetőbb. Prog-
ramjainkról részletesen honla-
punkon és Facebook oldalunkon 

tájékozódhatnak. Várunk szeretettel 
minden érdeklődőt!

Gyerekprogramok a Föld Napján

Újdonságok a Tófutáson
Kedves Sportbarátok! Szeretnénk 

felhívni néhány változásra a 
fi gyelmeteket!

Az első változás a helyszín: 
a regisztráció és a rajt az eddigi 
helyszínnel pont szemben, az Omszk-tó 
József Attila úti szakaszán lesz. Itt 
kezdődik a regisztráció 9 órától!

A távok: 
•  egy körös: 1800 m (minden 

korcsopor-tnak ajánljuk)
•  két körös: 3600 m (ovisoknak nem 

ajánljuk)
•  Kalászi minimaraton: 7 km (12 

éves kortól ajánljuk)
Korcsportok:
•  Óvodás fi ú - lány
•  1-2 osztályos fi ú - lány
•  3-4. osztályos fi ú - lány
•  Felsős fi ú - lány

•  Junior (14-30 év) fi ú - lány
•  Felnőtt (31-49 év) férfi  - nő
•  Senior (50 év felett) férfi  - nő
•  PROFI (a válogatott leigazolt spor-

tolókat várjuk ide) férfi  - nő
A hosszú táv regisztrációja és rajtja a 

Hermesz áruház parkolójánál lesz!
Rajt időpontok:
•  10:00 - 2 körösök együtt 
•  10:20 - 1 körös felnőttek, seniorok 
•  10:25 - 1 körös felsősök, juniorok 
•  10:35 - 1 körös 3-4 osztályosok 
•  10:45 - 1 körös 1-2 osztályosok
•  10:50 - 1 körös óvodások felnőtt 

kísér-ettel 
•  10:30 - 7 km Kalászi Minimaraton 

(csak 14 éven felülieknek) – 
Regisztráció és rajt a Hermesz 
Áruház parkolójából!
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Közélet

Az Európai Unió több mint 1 millió 
215 ezer polgára támogatta aláírásával 
a kisebbségi jogok EU-s kodifi kációját 
szolgáló, Minority SafePack elnevezésű 
európai polgári kezdeményezést. 

Budakalász számára azért is kü-
lönösen fontos ez a kezdeményezés, 
mert két határon túli testvérvárosában 
- Adán és Lövétén - is csaknem száz 
százalékban magyarok élnek. Ezért is 
kértük közösségi oldalunk követőit, 

hogy támogassák aláírásukkal a jogaik 
védelmét szolgáló dokumentumot.

A Minority Safe Pack a legnagyobb 
projekt, amelyet valaha indítottak a 
kisebbségi jogokért. A kezdeményezés 
azt mutatja, hogy az EU hivatalos szer-
veinek nemcsak a többségekkel, hanem 
a kisebbségekkel szemben is vannak 
kötelezettségei. A Romániában össze-
gyűjtött aláírások száma meghaladja a 
303 ezret. 

Korábban nagy népszerűségnek 
örvendő fotópályázatunkat újra meg-
hirdettük. Számos hasonló versenyt 
rendeztünk már az elmúlt évben. A ver-
senyek minden alkalommal több ezer 
embert mozgattak meg, akik a közös-
ségi oldalon támogatták a legszebbnek, 
legtalálóbbnak ítélt képeket. Ez most is 
így történt. Köszönjük kedvelőinknek 
ezt az óriási aktivitást! 

A legutóbbi áprilisi versenyen a 
megújuló természet pillanatait mutat-
tuk be alkotóink objektívén keresztül. 
Ez alkalommal a Szép Otthonunk Bu-
dakalász elnevezésű városi fotós közös-
ségi oldal remek képeiből válogattunk 
egy csokorra valót!

Pásztor Adrienn alkotása elsöprő fö-
lénnyel nyerte el a közönség tetszését. 
Szívből gratulálunk!

Május 5-én családi napra hívják a 
budakalászi családokat az Egészségház 

gyermekorvosai, asszisztensei. Egy gyer-
mek számára az orvosi rendelő látogatása 
mindig izgalommal teli. Azért, hogy a vá-
rakozás ideje alatt a gyerekek ne féljenek, 
a budakalászi gyermekorvosok, asszisz-
tensek a váróteremben kis játszósarkot 
kezdtek kialakítani. Most egy nagyobb 
szabású ötletüket is szeretnénk megvaló-
sítani. A budakalászi Önkormányzat tá-
mogatásával, Külüs László festőművész 
irányításával és a Kós Károly Művelődési 
Ház Képzőművész Körének részvételével 

május 5-én szombaton a rendelő falait 
a képzőművészek élettelivé varázsolják 
falfestményeikkel. Az alkotási folyamat-
ban a gyerekek is részt vehetnek, a mű-
vészek útmutatásával ők is festhetnek. 
Ez bátorítást ad majd a gyerekeknek a 
rendelőben a várakozás alatt, amikor 
büszkén mutogathatják saját rajzaikat. 
Jelentkezni a drtodas@gmail.com e-mail 
címen lehet.

Budakalász lakóinak mintegy har-
mada követi Budakalász Város Hivatalos 
Közösségi Oldalát. Az oldal kedvelői na-
ponta több friss helyi hírről kaphatnak 
azonnal és első kézből tájékoztatást. A 
közösségi felület követői nagyon aktívak, 
számos építő hozzászólás, felhívás-meg-
osztás, kedvelés érkezik nap mint nap. 
A hivatalos oldal tájékoztatásával, a 
felhasználók jóvoltából és összefogásá-
nak köszönhetően széles körbe eljutot-
tak fontos információk, megkerültek 
elveszett tárgyak, gazdára leltek kóbor 
kutyák, megoszthatóvá váltak értékes 
pillanatok.

A városi kommunikációs csatornák 
száma folyamatosan bővült az elmúlt 
időben. A Budakalászi Hírmondó mel-
lett a városi weblap, a saját fotócsoporttal 
rendelkező Facebook és Instagram oldal 
mellett ma már az applikáció is a kapcso-
lattartást szolgálja.

A szerencsés háromezredik követő 
Winkler Ferenc, akinek Rogán László 
polgármester gratulált ez alkalomból.

Eredményes összefogás a határontúli 
magyarok érdekeinek védelmében  

Újra meghirde  ük nagysi-
kerű fotópályázatunkat!

Gyermekbarát gyermekorvosi rendelő

Már háromezren köve  k 
Budakalász Hivatalos 
Közösségi Oldalát
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Néhány gondolat a vegyes cso-
portról

Óvodaválasztáskor több családban is 
felmerül a kérdés, hogy tiszta korosztályú, 
avagy vegyes csoportba kerüljön-e  gyer-
mekük.

Én – mint 32 évéből 20 évet vegyes cso-
portban dolgozó pedagógus – nem a tiszta 
csoport ellen, csak a vegyes csoport mel-
lett, annak előnyeit szeretném bemutatni:

1. A vegyes csoport lehetővé teszi a test-
vérek egy közösségbe kerülését, ha ezt a 
szülő a gyermekei ismeretében jónak látja.

2. A vegyes csoportban a gyermeknek 
az óvodában töltött 3, vagy 4 éve alatt nem 
nem kell csoportot váltania, hiszen mindig 
lesz a csoportjában megfelelő korosztályú 
társ.

3. A vegyes csoportba belépő 3 éves 
gyermek már egy jól működő közösséget 
talál, ahol a gyerekek otthonosan, bizton-
ságban érzik magukat. Ezt látva ő is maga-
biztosabb lesz. 

4. Az idősebb gyerekek szívesen vesz-
nek részt a kicsik befogadásában, szívesen 
kalauzolják őket a csoport szokásaiban, 
életében, hiszen annak idején ők is megta-
pasztalták ennek jótékony hatását. Egyes 
gyerekek akár patronálják is a kicsiket.

5. Az év során a tudatos pedagógiai 
hatások eredményeképpen a kicsik és a 
nagyobbak egyaránt megtalálják azokat 
az ismereteket, gyakorlási lehetőségeket, 
amik a személyes fejlettségüknek felelnek 
meg, hiszen lehet, hogy egy középsős korú 
gyermek értelmi képességei már a nagyo-
kéval van egy szinten, de rajzolni még csak 
kiscsoportos szinten tud. A vegyes csoport-
ban mindkettő továbbfejlesztésére adódik 
lehetősége anélkül, hogy önbecsülése sé-
rülne.

6. Az ide járó gyermekek nem mérik 
össze minden percben képességeiket a má-

sik gyerekével, hanem önmaguk fejlődésé-
re figyelnek, annak eredményeiről kapnak 
visszajelzést. 

7. Az előzőből következően sokkal job-
ban tolerálják a különbözőségeket, a más-
ságot, hiszen nap mint nap azt tapasztal-
ják, hogy ahányan vannak, annyifélék.

8. Mindezek eredményeképpen a ve-
gyes csoportból kikerülő gyermekek nagy-
fokú alkalmazkodó képességgel, fejlett szo-
ciális érzékkel, toleranciával, és megfelelő 
készségekkel felvértezve lépnek át az isko-
lai életbe.

Egy nehézsége azonban mégis csak van 
a vegyes csoportnak: a pedagógustól sok-
kal tudatosabb, átgondoltabb szervezést és 
szakmai munkát igényel, hiszen minden 
egyes gyermek éppen adott fejlettségéhez 
igazodva kell megvalósítania nevelőmun-
káját. Ezt azonban a Nyitnikék Óvodában 
dolgozó pedagógusok már több éve gyako-
rolják sikerrel, ezért, ha Önnek óvodáskor-
ba lépő gyermeke van, és a lakóhelye sze-
rint a Nyitnikék Óvodába tartozik, jöjjön 
el, látogasson meg bennünket nyílt napun-
kon, ismerkedjen meg velünk, és pedagógi-
ai gyakorlatunkkal.

Fodorné F. Zsuzsanna 
óvodapedagógus

 NYITNIKÉK ÓVODA

Rendhagyó természe  smeret 
óra – Megyés játékok

Március 10-én Tavaszi zsongás címmel 
szerveztük meg a tanév harmadik téma-
napját, a Megyés játékok harmadik fordu-
lója keretében. A témanapot egy rendhagyó 
természetismeret óra készítette elő, mely-
nek témáját a számtalan növény beporzá-
sáért felelős méhek adták. Az előadást és a 
bemutatót Nádas Kati néni és egy méhész, 
Wágner Anikó tartotta. A programot egy 
interaktív vetélkedő zárta, melyet Decz-
ki-Tóth Márk, 6.a osztályos tanuló nyert.
A megyés játékokon kollégáink a tavaszhoz 
kapcsolódó témákra épített feladatokkal 

várták a gyerekeket. Szó esett a természet 
megújulásáról, a húsvétról, és a tavaszhoz, 
húsvéthoz kötődő népszokásokról is. A gye-
rekek alkotásainak felhasználásával tavaszi 
díszbe öltöztettük az épületet. 

Március 15.
Évek óta törekszünk arra, hogy nem-

zeti ünnepeinkről ne szokványos módon, 
hanem sokkal inkább élményszerűen emlé-
kezzünk meg. A márciusi forradalom és az 
1848-1849-es szabadságharc eseményeit és 
hőseit idén a Kecskés Együttes előadásában 
elevenítettük fel. Tanulóink megismerked-
hettek számos népi hangszerrel és a szabad-
ságharchoz kötődő népdalok éneklésébe is 
bekapcsolódhattak.

Tájékoztatás az iskolabővítésről
Az épületbővítési munkák tavaly de-

cember 31-i készre jelentése ellenére sajnos 
nem látható előre, hogy mikor vehetjük bir-
tokba az elkészült tantermeket. A munkála-
tokat megrendelő Nemzeti Sportközpontok 
felettes szerveként működő Miniszterel-
nökség és a kivitelező Primogen FM Kft. 
között elhúzódó vita miatt az már tisztán 
látszik, hogy ebben a tanévben remény sem 
maradt a termek használatba vételére. A ki-
vitelező és a megrendelő, illetve kivitelező 
és a műszaki ellenőr között hosszú hónapok 
óta nyúló pénzügyi és a kivitelezés minősé-
gét fi rtató vita ellenére lényegi előrelépést 
alig sikerült elérni. 

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Bell és a Szörnyeteg
Már hetek óta lázasan készültünk az idei 

mesére.
A volt telepi ovis, 12 éves Anna lányomat 

sem kellett sokat győzködni, hogy kísérje el 
a középső csoportos „kis katica” Misi öccsét 
az előadásra, és naná, hogy anya is szívesen 
velük tartott. Arról nem is beszélve, hogy a 
Szépség és a Szörnyeteg című mese az egyik 
családi kedvencünk. 

Amikor felment a függöny, azonnal elva-
rázsolt mindenkit a mese.

Elhittük, hogy Katus néni az őrült felta-
láló jószívű leánya, aki imádja a könyveket. 
Gergő bácsi pedig hősként viselte a szörny 
maszkját a gyerekek kedvéért. (Biztos na-

gyon melege volt)
Na és Kanna mama ki lehetett volna 

más, mint Margit néni? Márti néninek sem 
volt könnyű dolga, hogy mint Zongora csak 
énekelve beszélhetett. Azt is nehezen dön-
töm el, hogy Kinga néni Tollseprűként vagy 
Gastonként volt-e hódítóbb. Nem lehetett 
eldönteni, ki volt  a legszerethetőbb fi gura.

Az összes jelmez Erzsi néni fantáziáját és 
keze munkáját dicséri, nem is tudom, hány-
szor öltöztek át a szereplők az előadás alatt.

A kisfi am csillogó szemekkel azt mondta 
az előadás után: „– Anya, tudod melyik 
rész volt a kedvencem? Amikor Gergő 
bácsi szörnnyé változott. És tudod miért? 
Mert nem féltem tőle”. Igen, mert ez a mese 
igazán nekik szólt. Melyik mesében hallhat-
nánk olyat, hogy a Szörnyeteg kedvence is 

épp a Csillagok háborúja, pont úgy, mint az 
ovis fi úké, Bell pedig az Anna, Peti, és Ger-
gőt szereti, meg a Bogyó és Babócát, mert 
ugye abban mégis csak van egy katica lány. 

Kedves Teca néni, óvó nénik, dadus 
nénik, Gergő bácsi, és megértő családtagok, 
hálásan köszönjük, hogy ennyire szeretitek 
a gyerekeinket!

Nagyon büszkék vagyunk rátok és arra, 
hogy Telepi ovisok lehetünk! Tudom, hogy  
nagyon elfáradtatok, de higgyétek el, már 
alig várjuk, a jövő évi mesét! 

Addig pedig nincs más hátra, minthogy 
nézzük Bellt és a Szörnyeteget a dvd-n újra 
és újra, úgy naponta kétszer.   

Ferencziné Beck Adrienn
Katica csoportos anyuka

 TELEPI ÓVODA
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Február 17-én, Tahitótfaluban, az im-
már hagyományos Dunakanyari Ifjú Mu-
zsikusok Kamarazenei Találkozóján, öt 
produkcióval jelent meg iskolánk. Két 
rezes duót (Madaras Hunor-Madaras 
Bulcsú, Szarka Ádám-Sztankó Péter) és 
egy furulya triót (Bors Laura-File Bianka-) 
vitt Spáth Oszkár tanár úr, és egy-egy négy-
kezes párost H. Kürtösi Mónika (Hegyi Bá-
lint-Hegyi B. András) és Hermeszné Uracs 
Mónika (Mihályi Barnabás-Verebes Lili). 
Ügyesek voltak a gyerekek, Hegyi Bálint és 
Hegyi B. András Különdíjban is részesült! 
Gratulálunk!    
    

2018. március 1-én, a szentendrei Vuji-
csics Tihamér AMI Oltai Adrienne termé-
ben mérték össze tudásukat Pest és Nógrád 
megye zeneiskoláinak négykezes csapatai, 
az Oktatási Hivatal által meghirdetett XI. 
Országos Zongora Négykezes és Kétzongo-
rás Verseny Területi Válogatóján. Iskolán-
kat hét páros képviselte: a 2. korcsoport-
ban Hegyi Bálint-Hegyi B. András, Mihályi 
Barnabás-Verebes Lili; a 3. korcsoport-
ban Drucza Dávid-Hegyi B. András, Máli 
Dorka-Szabó Zsófia; 4. korcsoportban 
Pluhár Zsófia-Szilágyi Zsófia; 5. korcso-
portban Pluhár Zsófia-Somlói Kinga; 6. 
korcsoportban Bouchal Dorottya Lili-Ro-
zenberszki Zsófia. Mindenki nagyon szép 
teljesítményt nyújtott, így hat párosunk is 
bejutott az áprilisi döntőbe. 

Ugyanezek a párosok vettek részt 2018.

március 23-24-én a III. Zenevarázslat 
Nemzetközi Négykezes Versenyen az Egri 
Líceum Kápolnájában. 2. korcsoportban 
Mihályi Barnabás-Verebes Lili Ezüst Mi-
nősítést, 3. korcsoportban Drucza Dávid 
János-Hegyi B. András Nívódíjat (=Ki-
emelt I. Díjat), 4. korcsoportban Pluhár 
Zsófia-Szilágyi Zsófia Arany Minősítést; 
Pluhár Zsófia-Somlói Kinga Ezüst Minő-
sítést, 5. korcsoportban Bouchal Dorottya 
Lili-Rozenberszki Zsófia Ezüst Minősítést 
nyertek. A párosok felkészítő tanárai: Dan-
kovics Valéria, Hermeszné Uracs Mónika 
és H. Kürtösi Mónika. Mindenkinek szív-
ből gratulálunk!

Gratulálunk! Magánénekes növendé-
künk, Vikár Míra a 2018. március 24-én, 
Érden megtartott Regionális, Budapesti és 
Pest megyei Énekversenyen Dicsérő okle-
vélben részesült! Tanára: Magyar Szilvia, 
zongorakísérő: Kapa Zsuzsanna.

I  úsági koncert beszámoló
Iskolánk vendége volt március 12-én 

délután a Solti György Zeneiskola Vonós-
zenekara Bolla Milán vezetésével. A Ze-
neiskola és a Filharmónia Magyarország 
által életre hívott hangversenynek a Kós 
Károly Művelődési Ház adott otthont. A 
rendezvény nem titkolt szándéka volt, hogy 
a budakalászi általános iskolások felé köze-
lebb hozza a klasszikus zenét. A szakmailag 
igen színvonalas koncerten elhangzottak 
többek között Bach, Beethoven, Rossini, 

Csajkovszkij, Sibelius, Kókai és Bartók 
népszerű művei. A vonós hangszercsalád 
mindegyik tagjával megismerkedhettek a 
gyerekek, és a Tavaszi szél vizet áraszt… 
kezdetű népdalt a teljes zenekar játékával 
együtt a közönség is elénekelhette. A jó 
hangulatú hangversenyt két filmzene zár-
ta. Reméljük, hogy együttműködésünk a 
Filharmónia Magyarországgal a jövőben is 
hasonlóan gyümölcsöző lesz és további iz-
galmas, színes koncerteket szervezhetünk 
a budakalászi fiatalok örömére.

ELŐZETES:
Anneke Boeke (Amszterdam) furulya-

művész alap- és középfokú zenetanárok 
módszertani 30 órás akkreditált tovább-
képzésének első napja április 13-án, pén-
teken 9-16 óráig lesz a Művelődési Ház-
ban. A kurzus alkalmával lehetőség nyílik 
a furulyatanárok számára, hogy fejlesszék 
szakmai hangszeres tudásukat, módszer-
tani eszköztárukat, bővítsék zenei stílusis-
meretüket. További két alkalom: május 18. 
és 25. péntek.

A Kalász Alapfokú Művészeti Iskola 
Városi Népdalénekes Találkozót  szervez 
ebben az évben Kodály Zoltán emlékére 
2018. április 20-án pénteken 9.30 órai 
kezdettel a Kós Károly Művelődési Ház 
Báltermében. Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Nyílt nap leendő elsőseinknek

Március 27-én újabb alkalom nyílt a le-
endő első osztályosok és szüleik számára, 
hogy betekintést nyerjenek a Kalász Suli 
életébe, és közelebbről megismerjék a jö-
vőre első osztályt kezdő tanító néniket. 
Reggel 8 órától 11-ig választhattak a komp-
lex tanórák közül, ahol három tapasztalt, 
de sokban eltérő egyéniségű tanító mutatta 
meg negyedikes diákjaival mindazt, amit az 
alsós évek alatt elsajátítottak, megtanultak. 

Ezen a napon az iskolánkba látogatók 
megismerkedhettek a német nemzetiségi 
órákkal is, hiszen iskolánkban lehetőség 
nyílik elsőtől kezdve a német nyelv tanulá-
sára is.

Reméljük, a február óta tartó iskolába 
hívogató programjainkkal minden érdeklő-
dőnek sikerült megmutatnunk, hogy miért 
jó a Kalász Suli diákjává válni.

Szeretettel várunk mindenkit a beirat-
kozáson is 2018. április 12-13-án 8-tól 19 
óráig!

A hivatalos információkról bővebben is-
kolánk honlapján olvashatnak.

Március 15.

Iskolánkban fontos feladatnak tartjuk, 
hogy diákjaink korosztályuknak megfelelő 
módon ismerjék meg nemzetünk történel-
mét, annak meghatározó eseményeit. Az 
idén ezért is emlékezett meg külön alsó és 
felső tagozatunk az 1848-as forradalom 
eseményeiről.

A kicsik különleges interaktív ünnepélyt 
tartottak március 12-én. A reggeli sorako-
zót követően egy fl ashmob előadás szerve-
ződött az iskolaudvaron, ahol az osztályok 
kisebb csoportokban adtak elő a márciusi 
forradalmat idéző jeleneteket. Voltak, akik 
táncoltak, énekeltek, voltak, akik a Nem-
zeti dalt szavalták el, és olyan csoport is 
volt, ahol piros, fehér és zöld papírlapokkal 
kokárdát formáztak. Így alsósaink nem-
csak nézőként, hanem aktív résztvevőként 
ismerhették meg történelmünknek ezt a 
jeles napját.

A felső tagozat március 13-án a 6.c és a 
8.a osztály ünnepi műsorát nézhette meg, 
akik különlegesen szép és megható módon 
idézték meg a forradalmi napokat. Jó volt 
látni, hogy milyen fegyelmezetten, fi gye-
lemmel hallgatták végig tanulóink a mű-
sort, és milyen lelkesedéssel tapsolták meg 
a benne szereplő társaikat.

Köszönet a műsorokat összeállító és 
szervező pedagógusainknak odaadó mun-
kájukért!

Iskolai hírek

Zeneiskolai hírek

 KALÁSZ SULI
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Katolikus hírek

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ24

Egyik délután az aquincumi Auchan 
melletti úton a piros lámpánál a ko-
csimba behajolt egy ember a félig le-
engedett ablakon a járda oldalán és azt 
kérdezte, Szentendre felé megyek-e?

A közlekedési lámpáknál szolgála-
tot teljesítő koldus-ipari alkalmazottak 
miatt már amúgy is jócskán rezigná-
lódva feleltem: igen, s közben lázasan 
kattogott az agyam, hogy előbb dolgozza 
fel az érzékszervek által az illetőről be-
szerezhető információkat, mint ahogy a 
következő kérdés vagy várhatóan kérés 
elhangzik. Az ember kezében fehér bot. 
Istenem hát nem szégyelli magát? Még 
ezt is megjátssza, csak hogy szánalmat 
ébresszen maga iránt? Ugyanakkor 
tétova, örökké kereső mozdulatai hite-
lesnek látszanak. Öltözete egyszerű, de 
nem mutatja az ilyenkor szokásos több-
éves mocskot. Jaj! Azt kérdezi, nem vin-
ném-e el? S mindjárt vált a lámpa, indul 
az oszlop. Kétségbeesve nézek körül, de 
sehonnan sem jön segítség. Már másfél 
órája állok itt, de senki nem vesz fel – 
hangzik a kérlelés. 

Átvillan az agyamon mindaz a jóné-
hány eset, amikor segítettem hol egy 
„vonatról lemaradt, hazajutni képte-
len” embernek, hol egy pénztárcájától 
„megszabadított” szerencsétlen erdélyi 
asszonynak, máskor más csalóknak, s 
mindig kiderült, hogy lóvá tettek.

Elég, ha kitesz Budakalászon – fűzte 
tovább a vak, mikor a levegőben lógó bi-
zonytalanság újra a visszautasítás isme-
rős hangulatát üzente.

Ösztönös félelem szorította össze 
bensőmet. „Egy elhagyatott helyre 
kényszerítette, ahol több késszúrással 
végzett vele, majd kilökte az autóból” – 
jutott eszembe valami szalagcím a múlt-
ból. Sose végy fel stoppost, ma már nem 
azokat az időket éljük, rémlett fel anyám 
szava, meg a féltő feleségemé. Ráadásul 
hátul ül a kisfi am, aki csak hallgat, néz 
és fülel. 

Jöjjön, üljön be, szólal meg egy hang 
a torkomban, s az ember nehézkesen be-
kászálódott. Consummatum est. Nincs 
visszaút.

Zakatol az agyam, nagyon fogok min-

den mozdulatára fi gyelni. Mit tervezhet? 
Könyökkel torkon vág? Kést ránt elő a 
táskából? Hogy fog történni? 

De nincs mozdulat. Csak fáradt zi-
hálás, a korpulens ember megpihen az 
ülésen. Most látom csak, fehér botja 
egy lecsavarható műanyag partvisnyél. 
Aztán beszélni kezd. Mindent el kell 
mondania, mert a méltatlan nyomor, 
fájdalom, megalázottság utat keres ma-
gának mások felé, megértésért kiált – s 
az út rövid.

Néhány éve, ötven-valahány évesen 
vakult meg, már nem emlékszem, ho-
gyan s miért. Később megoperálták, s 
most legalább érzékeli, ha egy fehérre 
meszelt fal előtt egy piros dzsekis lány 
elsétál – „a mélyvilági kínt ismeritek?” 
– jut eszembe Pilinszky. Valamilyen 
speciális mérnök és közgazdász végzett-
sége van, de így, leszázalékolva, nyug-
díjba kényszerülve, napi 134 forint jut 
megélhetésre – igyekszik magyarázni, 
hogy mi a bánatot keres az Auchanban 
egy szentendrei vak. Sajnos – folytatja 
– az utcánk végén a Lidl-ben kétszázva-
lahány forint egy kiló kenyér, arra nem 
futja, míg az Auchanban százvalahány, 
és nézzem meg milyen friss, azzal már 
nyúl is a táskájába, hogy megmutassa...

 Glasz Péter
református presbiter

Élet keresztyén Szemmel

Earl Stetson 
Crawford:
A vak Bar meus

Krisztusban Kedves Testvérem!
Szeretnék köszönetet mondani, hogy 

az elmúlt évben támogatta és segítette 
egyházközségeink munkáját, temetőnk 
fenntartását és karbantartását!

Hálával tekinthetünk vissza az elmúlt 
évre, hiszen sok minden megvalósulha-
tott:

– elkészült temetőnk kerítése
– a budakalászi plébánia csapadékvíz 

elvezetése megoldódott
– haladtunk a Szentistvántelepre ter-

vezett közösségi ház megvalósításában

Örülünk, hogy:
–  60 fővel gyarapodott plébániánk a 

keresztség által
–  22 pár mondta ki a boldogító igent 

templomainkban
–  341 kíváncsi szempár fi gyel érdek-

lődve bennünket hétről-hétre hit-
tanon

Emellett remélem közösségünk is sok 
szép élménnyel gyarapodhatott:

–  tavaly is megrendeztük családi nap-
jainkat

–  volt egyházközségi zarándoklat és 
kirándulás

– megrendezésre kerültek táboraink
– Karitász közösségünk megerősö-

dött, melynek munkájáról és eredményé-
ről próbálunk rendszeresen beszámolni.

Amennyiben szeretné plébániánk 
híreit elektronikus úton is megkapni, 
kérem jelentkezzen levelező listánkra, 
melyet megtehet, ha levelet ír a budaka-
lasziplebania@gmail.com címre.

Álmaink és terveink idénre is vannak. 
Szeretnénk, ha templomainkban a szük-
séges karbantartási munkákat el tudnánk 
végezni, közösségünk és csoportjaink 
programjai megvalósulhatnának, kör-
nyezetünket, tereinket barátságosabbá, 

szebbé tudnánk tenni. Kérem, hogy 
támogassa idén is plébániánkat az egy-
házközségi hozzájárulás (hagyományos 
néven egyházi adó, ami a püspöki kar 
által javasolt éves jövedelem összegének 
1%-a) befi zetésével, csekk vagy utalás se-
gítségével. Bankszámlaszámunk a plébá-
nia honlapján megtalálható. 

Sírhelyjoggal rendelkezők számára: a 
temetői éves díj nem változott, 1200 Ft/
sír, dupla sírnál így 2400 Ft. Ezt csekken 
tudják befi zetni. Ha egy csekken fi zetik 
az egyházadóval, kérjük, hogy a sírhely 
helyét is írják rá.

Kelemen László, Pléb. Korm.

Az irgalmas 
szamaritánus méltatlan 
utóda – 1. rész
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Ministránsokkal 
találkozo   Erdő Péter 
bíboros

Erdő Péter bíboros idén is a magyar ifjú-
ságért és a családokért imádkozik és muta-
tott be szentmisét az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye különböző templomaiban. 
A főpásztor március 3-án Budakalászon 
a  Szent István-plébániára látogatott. Erdő 
Péter bíboros szentségimádáson vett részt, 
majd szentmisét ünnepelt a szentistvántelepi 
hívekkel, ezt követően pedig ministránsokkal 
találkozott. Nem ez az első alkalom, hogy 
Budakalászra látogat az egyházi méltóság. A 
Kálvária templom feltárása során 2012-ben 
megtekintette az ásatásokat, majd később a 
park kialakítását követően 2016-ban misét is 
celebrált itt.

Meghívó
A Viola Egyesület autóbuszos 
kirándulást szervez, az úti cél:

GYŐR, PANNONHALMA

Program: Győr nevezetességei és 
a Pannonhalmi Apátság megtekintése.

Kirándulás időpontja: 
2018. május 26. (szombat)

Indulás: reggel 8 órakor, a Kós Károly 
Művelődési Ház parkolójából
Érkezés: a kora esti órákban, 

a Faluház parkolójába

A kirándulás költsége: 7 500 Ft, 
mely a busz költségét, az idegenvezetés, 

az ebéd és a belépő díját tartalmazza.

Jelentkezés és befizetés: 
2018. május 12-ig

Kiss Jánosné Marikánál
(06-30-847-9224) 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó
ÖKUMENIKUS ESTÉK 

BUDAKALÁSZON
Jézus él! – címmel

 
ápr. 20. péntek 19 óra 

Református templom 
(Kereszt u. 7.)

 
ápr. 27. péntek 19 óra

Evangéliumi Közösség imaháza 
(Budai út 55.) 

 
máj. 4.  péntek 19 óra 

Kós Károly Művelődési Ház 
(Szentendrei út 9.)

 
máj. 11. péntek 19 óra 

Katolikus templom 
(Ady E. u. 1.)

 
Igét hirdetnek a négy felekezet 

lelkipásztorai.
 

Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!
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Kutor Ferencet köszöntötte Rogán 
László polgármester otthonában 90. szü-

letésnapja alkalmából. Feri bácsi mögött 
gazdag és hányatott életút áll. Pécsen 
született 1928-ban pedagógus családba, 
édesapja zeneszerző is volt. Feri bácsi itt 
katonai iskolában tanult, majd fi atalon 
részt vett és harcolt a II. világháborúban 
is. A háború után, a szocializmusban osz-
tályidegennek nyilvánították és szülővá-
rosát is el kellett hagynia. Ekkor költözött 
Komlóra, ahol szakmunkás iskolát vég-
zett, majd évekig vándorolt az országban 
és különböző kétkezi munkákkal kereste 
kenyerét. Számtalanszor felvételizett fel-
sőoktatási intézményekbe, de sehová nem 

vették föl értelmiségi gyökerei miatt. A vé-
letlennek és egy gyermekkori barátjának 
köszönheti, hogy elvégezhette a Műszaki 
Tanárképző Főiskolát, így később tanár-
ként dolgozhatott. Feri bácsi feleségével 
30 éve költözött Budakalászra, két lánya, 
öt unokája és öt dédunokája van. Nagyon 
szeret itt élni és örömmel tölti el, hogy 
sokat fejlődött a város az elmúlt években. 
Népes tágabb családja is köszöntötte őt a 
hétvégén. 

Isten éltesse Feri bácsit még sokáig, jó 
egészségben családja körében!

Szépkorú köszöntése

Április 11. szerda: Tavaszköszöntő
túra a város felett
Találkozás: HÉV Budakalász 9.06, 2.
kocsi, utána a Batthyány térről villa-
mossal a Döbrentei térig, onnan a 8E
autóbusszal a Korompai utcai megál-
lóig, onnan rövid séta a Sas-hegyi Lá-
togatóközpontig.
Program: A Látogatóközpontban kiál-
lítás megtekintése, majd a Sas-hegy 

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI
KLUBNAP

ÁPRILIS 26. 18h

AZ ELME FOGSÁGÁBAN
2. rész

Magyar Judit
klinikai szakpszichológus előadása

ORVOSI ELŐADÁS

Április 12. csütörtök 17h játékos iro-
dalmi vetélkedő a KÖLTÉSZET NAPJA

tiszteletére.
Május 3. csütörtök 17h PALÁNTACSERE

Május 9-10. KIRÁNDULÁS Sárospa-
takra Faragó Eszterrel (előzetes jelent-
kezés alapján)

KIRÁNDULÁS

Egészségklubunk működését 
támogatja a

MOZGÁSÓRÁK, KÉPZÉS
SZAKORVOSI SZŰRŐVIZSGÁLATAINK
időpontjai, a jelentkezés módja ol-
vasható az Egészségház folyosóján
kihelyezett hirdetőtáblánkon és
honlapunkon.

Szárazföldi, vízi, gyógytorna, jóga,
meridián torna órák a szokásos he-
lyeken és időkben. 
Labdajáték az egészségért! A Kínából
eredő MEDIBALL labdajáték a Tai Chi
gyakorlatok körkörös mozdulatain
alapul. Rendkívül kecses és élvezetes
sport, minden korcsoportnak ajánl-
ható. Érdeklődés esetén MediBall cso-
portot tudunk indítani. Jelentkezni
lehet a bkegeszsegklub@gmail.com e-
levél címen.
Április 14. szombat: TÓFUTÁS. Gróf And-
rás várja a jelentkezéseket egy nyugtató,
fiatalos tókerülő kocogásra/kacagásra.

tanösvény bejárása vezetéssel (tavaszi
virágok, érdekes geológiai képződ-
mények, sajátos élővilág, kilátó, kb. 1
km, 1 óra). A vezetés díja: 800 Ft/fő.
Április 25. szerda: Tavaszi túra törté-
nelmi emlékekkel                
Találkozás: HÉV Budakalász 7.41, 2.
kocsi, utána 1-es villamossal az Árpád
híd autóbusz állomásra, majd a 8.30-
kor Esztergomba induló autóbusszal
Esztergom Szalézi lakópark megállóig.
Érkezés 9.40-kor, onnan séta a Kökör-
csin házig. 
Program: Kiállítás a Kökörcsin házban,
túra a Strázsahegyi tanösvény környe-
zetében vezetéssel (tavaszi virágok,
kilátó és világháborús katonai em-
lékek, bunker, kb. 3 km, 2 óra).
A vezetés díja: 800 Ft/fő. Visszaút:
busz 13.05-től félóránként.
Szervező: Kecskés Éva, tel. 341-358,
70/2542906, kecskes.eva@t-online.hu

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

Új klubhelyiségünk bejárását, rendbe
és lakhatóvá tételét, berendezését áp-
rilis második felére tervezzük. 

Élet keresztyén Szemmel

Anyakönyvi hírek
Februári anyakönyvi események:

Gyászhírek

Szeretettel köszöntjük 
Budakalász Város legifjabb polgárait:

Babetta Szabolcs
Csikós Előd Ákos
Iványi Péter Dávid
Petróczi Csenge Kitti

ÚjszülöttekHázasságkötés
Márciusban hat pár kötött 
házasságot Budakalászon. 

Városunkban március 
tizenhárman hunytak el.  

Részvétünk 
a hozzátartozóknak!

A hozzátartozók szomorúan 
tudatják, hogy 

Tóth László Sándor 

2018. március 3-án életének 71. 
évében elhunyt.

Részvétünk a hozzátartozóknak!

Februárban elhunytak:

Sok boldogságot 
kívánunk nekik!

Jó egészséget kívánunk nekik!
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Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

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

Főszerkesztő: Kovács Andrea
Munkatárs: Szabady Szin  a

Korrektor: Dr. Kovách-Janitsek Romola
Fotók: Kovács Andrea, Szabady Szin  a, 

Ladinek Viktor, U  óné O. Vanda
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

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

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

Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Terjesz  : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2018. április 26. Megjelenés, terjesztés: 2018. május 7-11.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

CYEB kézilabda hírek

Győzelmet aratott a CYEB Budakalász 
felnőtt férfi kézilabda csapata idegenben. A 

kalászi csapat Orosházára látogatott, ahol 
29-26-ra verte meg a hazai, Orosházi FK-
SE-LINAMAR együttesét. Ezt követően 
hazai pályán a csapat felnőtt férfi kézilabda 
csapata nem tudott győzni a K&H férfi kézi-
labda liga 21. fordulójában. A fiúk a B. Bra-
un Gyöngyös ellen léptek pályára, és csupán 
egyetlen ponttal maradtak alul a vendégcsa-
pattal szemben. 

A CYEB Budakalász végül az Eger SBS 
Eszterházy csapata ellen 30-28-as győzel-
met aratott.

Sport

BMSE – Foci hírek
Azt mondják, az álmok igaz-

zá válnak. Igaz lehet, hiszen 
beteljesült a vágyunk, felépült 
a csarnok. A kis műfüves pá-
lyát TAO-s és önkormányzati 

támogatással sikerült befedni. E hatalmas 
beruházásnak köszönhetően ezentúl egész 
évben, zord időben is biztosítani tudjuk 
sportolóink számára a zavartalan edzések 
lehetőségét. Saját sportolóink mellett a he-
lyi óvodások és iskolások is használhatják 
a létesítményt, tarthatnak itt tornaórákat. 

Ezzel egyidőben értékeink védelme ér-
dekében – korábbi rongálások, szemétle-
rakások és kutyatámadások miatt – a terü-
letünket bekerítjük. Ugyanakkor az Omszk 
parkon át továbbra is kulturált, tiszta és 
biztonságos környezetben lesz megközelít-
hető a bevásárlóközpont. Emellett a sport-
csarnokon túl, a parkoló mellett megépül a 
járda, ami szintén javítja a gyalogos közle-
kedés biztonságát. Bízunk a megértésük-
ben, hiszen fontos, hogy létrehozott közös 
értékeinket megóvjuk. 

A következő lépés a nagy műfüves pálya 
építése, melyet szeretnénk ősszel elkezde-
ni. Ezt is TAO-s és önkormányzati támoga-
tásból építjük majd fel. Azt szeretnénk, ha 
létesítményünk városunk igazi jelképévé 
válna. 

Csapataink továbbra is remekelnek. Az 
U-11-es csapat a visegrádi tornagyőzelem 
mellett valamennyi különdíjat is besöpör-
te. Továbbra is szeretnénk valamennyi kor-
osztályban az élvonalban lenni és ez nem is 
áll messze a csapatainktól.

Hála illeti a szülőket a lelkes támogatá-
sért. Csodálatos a hangulat mérkőzés köz-
ben egy gól vagy jól sikerült cselt követően. 
Csatlakozzanak hozzánk, látogassák gyer-
mekeink mérkőzéseit! 

Még egyszer köszönettel tartozunk Ro-
gán László polgármester úrnak, a Polgár-
mesteri Hivatalnak és nem utolsó sorban a 
Képviselő-testületnek a támogatásért és az 
együttműködésért.

Sárosi Tibor, B.M.S.E. elnök

Több szempont-
ból is kiemelt fi-
gyelmet érdemel 
Buza Mihályné, akit 
Ercsényi Tiborné 
alpolgármester asz-
szony köszöntött a 
város legidősebb sza-
vazójaként, valamint 
születésnapja és Bu-
dakalászra költözése 
alkalmából. 

Az 102 éves hölgy 
nemrégen költö-
zött Óbudáról váro-
sunkba, lányáékhoz 
Szentistvántelepre. 

Ibi néni Kolozsvárott született 1916-
ban, ötödik gyermekként. A Madách 
Színház fi atal színésznőjeként, számos 
szerepet játszott Csiki Mária művész-
néven. Salamon Béla partnereként is 
színpadra lépett a negyvenes években. 
A II. világháború színészi karrierjét 
derékba törte – támogatói a háború 
áldozatai lettek vagy emigráltak–, így 
a további élete során előbb titkárnői, 
majd a képesítés megszerzése után 
gazdasági vezetői munkaköröket töltött 
be.  Férje egyetemistaként részt vett az 
1956-os forradalmi eseményekben, 
majdnem lelőtték. Külföldre kellett 
menekülnie, Bécsben sokáig várta fele-
ségét kislányával, ám ők már nem tud-
tak kijutni, a család szétszakadt. Ibolya 
a megtorlások időszakában a rendszer 
ellensége lett, előfordult, hogy nem 
kapott színházi munkát, ilyenkor var-
rásból, vasalásból próbálta eltartani lá-
nyát. Testvérei támogatására azonban 
mindvégig számíthatott.

Hihetetlen módon tavaly december-
ben még busszal járt önállóan temp-
lomba, piacra, ügyeket intézni. Amikor 
elismerő szavakkal illetik egészségi 
állapotát, az idős hölgy fi noman elhá-
rítja: „Nem az én érdemem, hanem az 
égieké!”

Nem utolsó szempont az sem, hogy 
vélhetően ő városunk legidősebb tagja, 
aki leadta vasárnap szavazatát. Élete e 
szakaszában is fontos számára a tájé-
kozódás, a véleménynyilvánítás, hiszen 
naponta olvas újságot is. Szívből gratu-
lálunk!

Városunkban Ibi néni 
102 évesen is szavazo  !  




