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BUDAKALÁSZ
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Mozgalmas a tavasz
a városban
Interjú Rogán László
polgármesterrel (3. oldal)

Kevélyre fel!
Újra együ hódítha uk meg
a bércet (14-15. oldal)

Vendégünk
Gyenes Béla
szaxofonművész
(10. oldal)
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Képviselő-testüle döntések – 2018. április 26.
Javaslat utca elnevezésre
A Gerinc utcáról nyíló 2316/6 hrsz.-ú
ingatlan az Önkormányzat tulajdonát
képezi. Az ingatlan közterület, melynek
hivatalos elnevezése még nem történt
meg. A javasolt „Egres utca” elnevezést
a Testület jóváhagyta.
Ingatlan belterületbe csatolása
Jogszabályi előírás alapján a belterületbe csatolást a tulajdonos kizárólag
az Önkormányzat engedélye alapján
intézheti, a költségek vállalása mellett.
A Képviselő-testület jóváhagyta a lakóövezeti besorolású Prekobrdo városrészben a belterületbe csatolási kérelmet.
Térítési díjakról szóló rendelet
módosítása
A témához kapcsolódó információ
a polgármesteri interjúban található
a 3. oldalon.

tok tetemének összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó
megbízására, valamint a kóbor ebek befogására és a befogott állatok jogszabály
szerinti tartására, őrzésére vonatkozó
szerződés megkötését.
Nem közművel összegyűjtött
szennyvíz elszállítása
A vízgazdálkodásról szóló törvény
alapján az Önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a
nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről
és ellenőrzéséről. A Képviselő-testület
pályázatot írt ki a háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás ellátására.

Hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés meghosszabbítása
A témához kapcsolódó információ
a polgármesteri interjúban található a
3. oldalon.
Pályázati hírek
A témához kapcsolódó információ
a polgármesteri interjúban található a
3. oldalon.
A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók
a város weboldalán a Képviselő-testületi
ülések és Határozatok menüpontban.

Intézményvezetői pályázatok véleményezése
A témához kapcsolódó információ
a polgármesteri interjúban található a
3. oldalon.
Elővásárlási joggal kapcsolatos
döntés és bérleti szerződés meghosszabbítás
Az Önkormányzat javára elővásárlási jog van bejegyezve a 0189/186 és
0189/9 ingatlanokra, amelyek a Luppa-tó környezetében találhatóak és
az Óbuda Zrt. tulajdonában vannak.
A tulajdonos értesítette az Önkormányzatot arról, hogy a fenti ingatlanait értékesíteni kívánja, ezért szükséges az
elővásárlási joggal kapcsolatos döntés
meghozatala. Az adásvételi szerződés
kapcsán az Önkormányzat elővásárlási
jogával nem kívánt élni.
Az Önkormányzat a 0184/4 és 0226/5
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről 2017-ben adásvételi
szerződést kötött a Lupa Vagyonkezelő
Kft.-vel. A vevő előteljesíteni szeretne
úgy, hogy most május végéig kifizeti a
teljes hátralékát. Az előtörlesztés mellett kérelmezte, hogy a Luppa-tó mellett
fekvő önkormányzati tulajdonú 2191 és
2192 hrsz-ú., részére 2017-től 2021-ig
bérbe adott ingatlanok bérleti szerződését egy évvel meghosszabbíthassa.
Elhullott és kóbor állatokkal kapcsolatos szerződések
A Képviselő-testület jóváhagyta a
város területén keletkező elhullott álla-
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Mozgalmasan telik a tavasz a városban
A legutóbbi ülésén számos témában döntö a Testület, így például az
intézményi térítési díjakról, a hulladékszállításról, az Óbuda Zrt. ingatlanértékesítésével kapcsolatos elővásárlási jogról, emelle a Testület véleményezte az oktatási intézmények vezetői pályázatát. Beszélgetésünkben
a legaktuálisabb témák is szóba kerültek, így a pályázatok és a Berdó
útépítése is.
 Módosította a Testület a térítési
díjakról szóló rendeletet. Miért volt
erre szükség?
A szociális törvény szerint a fenntartó
Önkormányzat minden évben megállapítja
a térítési díjakat a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások területén. Ennek
előkészítése során az intézmények összeállítják és kiszámítják a szolgáltatásaik
önköltségét. Ez alapján a Kalászi Idősek
Klubjánál kisebb mértékű emelésre került
sor a házi segítségnyújtásban. A nappali
ellátást pedig továbbra is ingyenesen biztosítják az igénybe vevőknek. A gyermekek napközbeni ellátásának önköltsége is
emelkedett az előző évihez képest, ennek
ellenére a bölcsődei ellátásban a továbbiakban sem vezetünk be gondozási térítési díjat. Ezzel is szeretnénk segíteni a
kisgyermekes családokat helyi szinten. A
térítési díjakról szóló rendeletbe emellett
bekerült, hogy a bölcsődében a felvételi
kérelmeket az intézményvezetőnek egész
évben folyamatosan kell elbírálnia.
 Két városi oktatási intézményben
is lejárt a vezetők megbízatása, a
pozíciókra pályázatot írt ki a fenntartó. Mit tudhatunk a pályázókról?
A Váci Tankerületi Központ igazgatója,
Verebélyi Ákos tájékoztatta az Önkormányzatot a Kalász Suli és a Zeneiskola
intézményvezetői pozíciójára beérkezett
pályázatokról. A törvény szerint az Önkormányzatnak véleményezési joga van a
jelölteket illetően. A Kalász Suli esetében
két pályázat érkezett. Az egyik pályázó
Végh Attila, aki jelenleg a pomázi általános iskola intézményvezető helyettese,
testnevelés-biológia szakos tanár. A másik
pályázó Nagy Zsuzsánna, a Kalász Suli
matematika, fizika, informatika szakos
pedagógusa. Mindkét jelölt alapos szakmai
anyagot nyújtott be. A pályázókat az OKSB
is meghallgatta. A Testület végül Végh Attila pályázatát támogatta a nagyobb vezetői és szakmai tapasztalat alapján.
A Zeneiskola esetében a jelenlegi vezető Hermeszné Uracs Mónika nyújtott be
pályázatot. Mónika majd 10 éve látja el az
intézmény vezetését, munkájával elégedet-

tek vagyunk, így mindenképpen támogattuk a pályázatát.
Fontos elmondanom, hogy a vezetők
személyét illetően a Testület csak véleményez, a döntést azonban nem mi hozzuk,
hanem az emberi erőforrások minisztere.
 A hulladékszállítással kapcsolatban is döntés született az ülésen. Mi
volt ez?
A hulladékszállítást végző szolgáltató
munkájával nem vagyunk elégedettek,
ezért váltani szeretnénk. A szolgáltatónak
és a felettes szervének is többször jeleztük
már a problémákat. A hiányosságokat –
kollégáim kitartó munkájának köszönhetően – általában pótolja a Zöld Bicske
Kft. Sajnos a hulladékszállítás országos
szinten nagy nehézségekkel küzd. Sok
helyen a katasztrófavédelem vagy a szerződött piaci cég csökkentett tartalommal
végzi a szolgáltatást, tehát hiányzik a szelektív vagy a zöldhulladék szállítás esetleg
a lomtalanítás. Az is előfordul, hogy csak
a kommunális hulladék szállítását látják
el. Ebből is látható, hogy nem egyszerű a
helyzet megoldása. A hulladékszállításra
ezért hamarosan kiírjuk a közbeszerzési
pályázatot, az eljárás lefolytatásáig pedig
meghosszabbítottuk a szerződést a jelenlegi szolgáltatóval.
 Az Óbuda Zrt. inganértékesítésével kapcsolatban is döntött a Testület. Miről szólt az előterjesztés?
Az Óbuda Zrt. értékesíteni kívánta a
Luppa-tó környezetében található ingatlanait. Az terület vízzel borított tófelületből
és parti ingatlanokból állt. A törvény szerint a területre az Önkormányzatnak elővásárlási joga van. A kúria szabályozása
alapján az elővásárlási jogot csak a teljes
ingatlanegyüttes megvásárlása esetén
lehet érvényesíteni. Az értékesíteni kívánt
terület kategória és érték szerinti bontásából az is kiderült, hogy a vízzel borított
terület eladási négyzetméter ára közel azonos azzal, mint amilyen áron tavaly az Önkormányzat értékesítette a tulajdonában
lévő tófelületet.
Az elővásárlási joggal nem kívántunk
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élni, egyrészt azért, mert a költségvetésünk
nem tette ezt lehetővé, másrészt pedig
ingatlangazdálkodási elképzeléseinkkel
sincs összhangban a bővítés.
 Hogyan állnak a város beadott
pályázatai?
A Vasút sori óvodaépítésre beadott
önrészes pályázatunkat sajnos visszautasították. Az önrész nélküli támogatási
igényünk eredményéről még nincs hír. Bízunk benne, hogy sikerrel járunk. Amenynyiben nem, akkor más lehetőségeken
is gondolkodunk az óvoda megépítését
illetően. Emellett várunk még a P+R parkoló építési pályázat eredményére is. Új
kiíráson is indulunk a Kispap és az Áfonya
utcák, továbbá a Gyümölcs utca – Áfonya
és Kálvária utca közötti szakasz felújítására. Ezek támogatási intenzitása 85%.
Emellett a Jókai utcai járda felújítására is
pályázatot nyújtottunk be. Az előkészítést
és a munkálatokat az elbírálás nem hátráltatja, győztes pályázat esetén a költségek
utólag is elszámolhatóak.
 A Berdó útépítésével kapcsolatban mik az aktuális információk?
A terület csatornázása tavaly mintegy
400 millió forintos pályázati pénzből valósulhatott meg. Idén forrásaink döntő
részét a Berdó útfejlesztésére különítettük
el. Az út és a hozzá kapcsolódó komplett
vízelvezetés építésére a közbeszerzési pályázatot már kiírtuk. Az építés rajtra készen áll, sajnos az engedélyezési eljárás
Önkormányzaton kívül álló okok miatti
elhúzódásából adódóan várhatóan másfél
hónappal tolódik a kivitelezés. A pályázat
lezárulását követően reményeink szerint
hamarosan megindulhat az építkezés.
Mint minden építés, bizonyosan ez is nagy
felfordulással jár majd, ebben kérem a városrész lakóinak türelmét. Bízunk benne,
hogy a munkák végeztével az itt élők és az
erre közlekedők örömmel használják majd
a korszerű utat.
2018. május 3.
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Önkormányza hírek

Sármentes lesz
a Prekobrdo

A Prekobrdo településrész úthálózatának zúzottköves megerősítése
április 11-én kezdődött. Az Önkormányzat megbízásából a városrész
valamennyi utcáját prioritás alapján
újítja fel a kivitelező. Először az Orom
utcában kezdték a munkát, itt ugyanis
indokolt volt a talajcsere is. A vállalkozó a kiszedett úttükröt minden nap
visszatöltötte, így az ingatlanok megközelíthetőek maradtak.

Kátyúzásra előkészítve

A korábbi évek gyakorlatának
megfelelően a téli időszak végén az
Önkormányzat idén is ellenőrzi az
utak állapotát. A Városfejlesztési Osztály munkatársai több napon át járják
be a város teljes területét és végzik a
felmérést. Festékszóróval jelölik be
az úttesten a hibás felületet, a sérült
útszakaszt. A javítási munkákat az
előkészítést követően az Önkormányzat kezelésében lévő utakon végzi el a
kivitelező a város teljes területén szakaszos ütemben.
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Rendeze városközpont

A Budai út a település történelmi központja, így tavaly elérkezettnek látta az
Önkormányzat az időt, hogy a városhoz
méltó arculatot adjon ennek az útnak.
A projekt második üteme lendületesen
halad, jelenleg a Posta közben végzi a
kivitelező a leglátványosabb munkála-

tokat. Hamarosan felfrissülhetünk az
itt létesülő új ivókútnál és szép padokon
pihenhetünk meg az új zöldellő kis parkban. Az ide vezető járdát is kiszélesítik az
élelmiszerbolt oldalán, így kényelmesebben sétálhatunk az út mentén.
A városvezetés kiemelt kérése volt
a tervezés során, hogy ne egy, hanem
többféle, változatos tervdokumentációt
dolgozzanak ki a megvalósításra. Ezek
az elképzelések a lakosság számára is

elérhetőek és véleményezhetőek voltak.
A beérkezett visszajelzéseket figyelembe
véve dolgozták ki a tervezők a végleges
változatot és ezt nyújtották be engedélyezésre.
A felújítás nagy vívmánya többek között, hogy teljes körűen megújul a csapadékvíz elvezetése. A régi nyílt árkos
rendszer helyett zárt elvezetés valósul
meg. E módszer sokkal kedvezőbb megoldás, hiszen jobban karbantartható, illetve így új parkolóhelyek kialakítására is
lehetőség nyílik.

A projekt során arra törekedett az Önkormányzat, hogy a lehető legnagyobb
zöldfelületet építse ki az út mindkét oldalán. Az újonnan kialakított kiemelt
növénykazetták elhelyezésénél célként
tűzték ki, hogy a gyalogos forgalmat a
gépjármű forgalomtól elválasszák. Az
sem elhanyagolható szempont, hogy a
zöld sáv alatt fut a távközlési hálózat és
a vízhálózat egy része, ezért a közműszolgáltatók nem engedték terepszintbe
ültetni a növényzetet, különösen a fákat,
hiszen azok gyökerei viszonylag rövid
időn belül ránőnének a vezetékekre. A
növénykazetták oldalai fehér színű kőborítást kapnak majd, melyekről zöld
növényzet fut majd le.
Hamarosan a megújult új szakaszt is
birtokba vehetik a járókelők.
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Önkormányza hírek

Tájékoztató Berdó csatornázás zárásával kapcsolatos ügyintézésről
A Berdó városrészben a csatornaépítés március végén lezárult. Az ivóvízhasználattal rendelkező ingatlantulajdonosoknak kérelmet kell beadni
közművesítési hozzájárulás megállapításáról, a csatlakozásnak ugyanis ez a
feltétele. Kérjük, hogy akik eddig nem
adtak be kérelmet, feltétlenül pótolják
azt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető kérelem nyomtatvány
kitöltésével.

A csatornaszolgáltatás igénybevételéhez a DMRV Zrt-nél kell szerződést
megkötni. A szerződéskötés feltétele a
közművesítési hozzájárulás befizetéséről
szóló igazolás bemutatása, melyet az Önkormányzat állít ki. Fontos tudni, hogy
a szolgáltatási szerződés nélkül igénybevett csatornahasználat szankciót von
maga után.
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Jelezze, ha nem kapja kézhez a Hírmondót!
A Budakalászi Hírmondó immár 11
éve hónapról-hónapra közvetíti a város
életével kapcsolatos híreket, információkat, programokat a budakalásziaknak.
A lap kizárólag a várost érintő témákkal
foglalkozik és célja, hogy minden városlakó hiteles forrásból, első kézből és
azonnal értesülhessen a településünkkel
kapcsolatos hírekről, eseményekről.
A Hírmondót a város minden háztartásba eljuttatja az Önkormányzat. A
kézbesítést a Magyar Posta végzi, azonban előfordulhat, hogy valamilyen okból
kifolyólag nem érkezik meg a postaládába az újság. A legjellemzőbb akadályozó
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tényezők közé tartozik, ha többen laknak
egy címen és csak egy postaládát helyeznek ki, vagy ha egyáltalán nincs kitéve
láda, illetve, ha az nem megfelelő méretű, minőségű. Gyakran tapasztalható,
hogy nem zárható a postaláda így kifújja
a szél, vagy kiveszik mások. Előfordul az
is, hogy a postás nem tudja megközelíteni a postaládát (harapós kutya, zárt
lépcsőház).
Ilyen esetben feltétlenül jelezzék a
Polgármesteri Hivatal elérhetőségén
(tel.: +36 (26) 340-266, e-mail: info@
budakalasz.hu) a problémát, hogy mielőbb pótolhassuk a hiányzó lapszámot.
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500 ezer forintos önkormányza támogatás
véde épületek felújítására
Budakalász Város Önkormányzata Települési Értékvédelmi Pályázatot hirdet a település területén található helyi védettséget élvező
épületek, építmények felújításának támogatására. A támogatás igénybevételére jogosult
az, akinek ingatlanja I. vagy II. védettségi
kategóriájú minősítés alá esik (jellemzően az
Ófaluban, de városszerte elszórtan találhatóak ezek az épületek) és a helyi védett ingatlana településképi rendeletben védett elemeit
kívánja felújítani úgy, hogy a felújítással értékkülönbözet jön létre.

élhető városért!
aazközösségért!
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A pályázat benyújtásának határideje:
2018. szeptember 1.
A kérelem kedvező elbírálása esetén Budakalász Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
dönt a támogatás mértékéről, melynek összege a felújítás költségének legfeljebb 50%-a,
maximum 500.000 Ft lehet. Bővebb információ a www.budakalasz.hu weboldalon található.

facebook.com/budakalaszvaros
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Zöld Zóna
Szépülnek
a forgalomlassító
növénykádak

A városban több helyszínen vezetnek be forgalomlassítást virágkádak
kihelyezésével. A Téglási András,
Kanonok és Erdőhát utcákban élők
ugyanis azt jelezték, hogy a megújult
útfelületek sokkal gyorsabb közlekedésre sarkallják az autósokat. Ez
pedig nem biztonságos az itt élők számára, hiszen sok a kisgyerekes család
és a gyalogosan vagy biciklivel közlekedő ember is, akik számára komoly
veszélyt jelent a gyorshajtás.

Újra zöld és virágos a város

Tavasztól őszig nemcsak a kertek díszelegnek csodálatos színekben, hanem
Budakalász közterületei is. A város különös figyelmet fordít arra, hogy rendezett és esztétikus környezet fogadja az itt
élőket.
A város több hektáros zöldfelületét
folyamatosan karbantartják az Önkormányzat megbízásában dolgozó zöldfelületi csoport munkatársai. A fűnyírást nyolc
ember két héten keresztül végzi folyamatosan traktorral és kézi erővel egyaránt.
A napokban fejezték be ezt a munkát
és a szép zöld gyep fogadja a sétálókat a
Kálvária dombon, a gáton, a Barát-patak
mentén és a Cserkészgrundon, valamint

gondozott árokpart a Budai, Pomázi,
Szentendrei úton, valamint a Zrínyi,
Damjanich utcában és a HÉV megállók
környékén. A héten pedig a temetőkben
és az Omszk parkban folyik a munka.
Életre keltek az ősszel elültetett árvácskák is. Mivel télálló virágok, így két
szezonban még tavasszal is gyönyörködhetünk bennük a város legforgalmasabb
pontjain. Májusban pedig a muskátlik,
az egynyári növények és a virágtornyok
teszik majd teljessé a város nyári díszét.
A szép környezetet a város elsősorban
a budakalásziak számára építi, ugyanakkor a környező települések lakói is csodájára járnak településünk szépségének.

Pályáza Felhívás – „Szép kert, gondozo környezet”

Emiatt a három érintett mellékúton útszűkítéssel válik biztonságosabbá a közlekedés, amit lassító
táblák is jeleznek. Az alkalmazott
forgalomtechnikai beavatkozás a
járművek számára sokkal kímélőbb
megoldás, mint a fekvőrendőr alkalmazása. A változások hatására nem
lesz mód nagy sebességgel áthajtani
ezeken a szakaszokon.
Hamarosan zöldbe borulnak
azok a – már bimbózó – díszkörtefák, melyeket ezekbe a forgalomlassító növénykádakba ültettek a város
zöldfelületi munkatársai. Ennek köszönhetően az eddigi szürke felület
hamarosan élettel telik meg és zölddé
válik. A fák mellé futónövényeket is
ültetnek majd, melyek leomlóan borítják be a felületet.
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Budakalász Város Önkormányzata
szeretné, ha a közterületek mellett a

városlakók is rendezett környezetet
alakítanának ki portájukon, ezért pályázatot hirdet Szép Kert – Gondozott
Környezet címmel. A versenyen azok
pályázatát értékelik, akik lakókörnyezetük közterületein és az onnan látható
kertekben kulturált zöldterületeket hoztak létre. Pályázhatnak: magánszemélyek és szervezetek. A jelentkezési lap a
budakalász.hu weboldalon tölthető le.
Jelentkezési határidő: május 31.

Friss és üde a Szegfű utcai park

Sokan térnek be megpihenni sétájuk során a városi parkokba. A tavaszi
karbantartási munkákat követően ezt
még szebb környezetben tehetik meg
hamarosan. Az Önkormányzat zöldfelületi munkatársai két parkban is tavaszi

karbantartó munkálatokat végeznek, a
Szegfű utcában és a Millenniumi emlékműnél a Kőbányai út elején.
A karbantartás magában foglalja a
fák metszését, a növények gondozását,
a fűfelület szellőztetését és nyírását, kapálást, gyomirtást, mulcsozást. Emellett
a sövényeket megnyírják, az ágyásszegélyeket indokolt esetben cserélik.
A munkák végeztével bízunk benne,
hogy a megújult két parkot a látogatók is
örömmel használják és sokáig megőrzik
ilyen állapotban.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

HIRDETMÉNY
Budakalász Város Önkormányzata
május 12-én (szombaton)
a lakosság, szervezetek és cégek számára

VÁROSTAKARÍTÁST szervez.
A várostakarításra várunk minden budakalászit, egyéneket, családokat, lakóközösségeket, mindazokat,
akik szeretnének tenni a város szta, rendeze környezetéért.
Számítunk továbbá a környezetvédelmet szem elő tartó szervezetek, egyesületek és cégek segítségére is.
Várunk tehát mindenkit, akinek fontos, hogyan, milyen környezetben él!
A munkavégzéshez szükséges zsákot és kesztyűt az Önkormányzat ingyenesen biztosítja.
Az akcióra előzetes jelentkezés szükséges!
Jelentkezni Fe erné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referensnél lehet minél korábban, legkésőbb
2018. május 11-én 12 óráig munkanapokon a +36 (26) 343 360, a +36 (70) 984 9833 telefonszámokon
vagy a ferenczy.beatrix@budakalasz.hu e-mail címen.
Kérjük, hogy a jelentkezéskor jelöljék meg a munkavégzés helyszínét,
a munkakezdési időpontot,
a résztvevők létszámát, a kapcsola artó személy nevét és telefonszámát!
Budakalász Város Önkormányzata

szta városért!
a közösségért!

facebook.com/budakalaszvaros

www.budakalasz.hu

„Szép O honunk
Budakalász” fotócsoport
legszebb áprilisi képei
Csatlakozzanak közösségi oldalunk
fotócsoportjához és osszanak meg hangulatos városi fotókat vagy csak gyönyörködjenek a feltöltött képekben!

Kató István

Berencsi Sándor

XII. ÉVFOLYAM,
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Lipták Krisz
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Hetényi Antal

Holecz Nóra

Rádler István
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket, amíg lehet

Hellinger Istvánné:
„…majd’ 90 éven át voltunk barátnők! ”
Amikor időseket hallgatunk és befogadjuk tudásukat, azzal generációkon á velően adhatjuk tovább értékeiket, összegyűjtö és megélt élettapasztalataikat. Az a letűnt világ számunkra már csak így érhető el és
tartható fenn a jövő számára.
Hellinger Istvánné, született Manhardt
Anna néni idén töltötte be 90. életévét. Mosolygósan fogad minket kis teraszán, ahol
beszélgetésünk közben az őszi napfényben
is fürdőzhetünk. Édesanyja sváb felmenőkkel bír, mégis a Bonifert családnévvel
Franciaországból Dunabogdányba települt
család sarja. A nagyszülők a régmúltban
tutajokon ereszkedtek lefelé a Dunán és
megálltak a bogdányi Duna-kanyarban,
olyannyira megtetszett nekik a vidék, így itt
is telepedtek le. A falubeli két fiatal, Anna
szülei egymásba szerettek, majd összeházasodtak.
Anna néni édesapja a Vas megyei Alsóságban kapott munkát egy kőbányában,
így odaköltöztek. Anna már itt látta meg a
napvilágot, húga és öccse születésénél már
ismét Dunabogdányban éltek. Az apa az itteni kőbányában is dolgozott. A bogdányi

kő kemény, kék volta kiválóan alkalmas volt
útépítéshez. A kőfaragó mesterek apró kézi
vésőkkel faragták a kockaköveket, amely
megmunkálás közben nem is porzott. A
követ robbantással nyerték a hegyoldalból,
majd csillékkel hordták le a megmunkált
darabokat az uszályokhoz és szállították a
fővárosba.
Eközben Anna édesanyja a család tíz
holdas földjét művelte saját két kezével. Az
anya három gyermekével járt a határba kapálni, gondozni a termőterületet, miközben
Anna vigyázott a krumpliföldeken két kistestvérére. Az öccse még pólyás volt ekkor,
így számára két botot szúrtak a földbe, abba
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kötöttek egy lepedőt, így hintáztatták. A földeken szőlőt, krumplit, epret termesztettek
és szántóik is voltak. Segítséget ritkán hívtak, a munkáért nem tudtak volna fizetni.
A szőlőt feldolgozták, készült a must és a
bor literszám. A többi gyümölcs sem ment
kárba, egész évben jutott a sok éhes szájnak
lekvár. A pincelejáróban tárolták nagy kerámia edényekben lefedve, persze rájártak
a gyerekek titokban.
Dunabogdányban boldog és szabad
gyermekkoruk volt a Manhardt testvéreknek. Anna néni édesanyjának hét testvére
volt a faluban így számos rokon gyerek és
szomszéd játszótárs akadt. Kőfalakra ülhettek ki beszélgetni, kerítés híján a szomszédos kertekbe járhattak át játszani. Már
ébredés után futottak árkon-bokron keresztül keresve egymást. Anna néni legjobb
barátnőjét, Rittinger Terézt még óvodából
ismerte meg és egész életében kitartottak
egymás mellett. Boldoggá tette őket, ha
egymással svábul beszélhettek, karácsonykor sváb dalokat énekeltek egymásnak a
telefonba. Nemrég még azt tervezték, hogy
idén ősszel közösen ünneplik szépkorúságukat, de a sors közbeszólt, Teri néni nemrég eltávozott az élők sorából. Az utolsó
percig kapcsolatban álltak, egy életen át,
sírig tartó hűséggel adóztak egymásnak.
Anna néni fiatal lányként azt várta, hogy
betöltse a tizenhatodik életévét, csak ezután szegődhetett a Lenfonógyárba, így lett
szövőnő. Rokon lányokkal bérelt lakást a
faluban és együtt jártak munkába. A híres
üzem hatalmas termeiben dolgoztak, nagy
zajterhelés mellett, több száz gép közt. Előfordult, hogy elromlott egy gép, ilyenkor
színes táblát akasztottak ki, majd jött a
mester és megjavította. Olló folyamatosan
volt a szövőnők kezében, kötötték és vágták a szálakat, indították a gépeket, fűzték
a vetélőbe a fonalat fáradhatatlanul. Három
műszakban végezték a nehéz fizikai munkát, de Anna néni szerette.
Férjét, a művezető Hellinger Istvánt is
itt ismerte meg. Közös baráti társaságuk
révén nem volt nehéz egymásba szeretniük. István is szorgalmasan dolgozott a

férfi részlegen, ahol a vonatokra szerelhető
ponyvákat készítették. Nagy súlyt kellett
naphosszat emelgetni, nehéz, megterhelő
munka volt ez.
Egy lányuk született, Éva, aki helyes kislány volt, jó
tanuló, szülei büszkesége. Ő ma szociálpedagógusként
dolgozik Budakalászon a Szentistvántelepi Iskolában. A
család telket vett a
József Attila utcán,
majd nemsokára
építkezésbe fogtak. Az utca ekkor még szántóterület volt, a túlsó oldalon állt még csak
néhány ház. Az itt vezető földúton lehetett
bejutni a falu központjába, időnként haladt
csak el itt egy-egy lovasszekér. Hamarosan
István a munkahelyi stressz következtében
gyomorfekélyt kapott és hatvanévesen,
hosszú betegséget követően elhunyt. Anna
néni a veszteség után egyedül nevelte gyermekét nyugdíjából. Szorgalmasan művelt
veteményes kertjük ellátta őket sok földi
jóval.
Jó döntésnek tartja, hogy ide költöztek, ragaszkodik a faluból lett városhoz.
A házban vele él lánya és unokája, annak
férjével. Sugárzó szeretet övezi őt itt, szinte
egy percre sem hagyják egyedül. Gyógytornász jár hozzá és a családtagok beosztják a
főzést, vásárlást, takarítást. Teljes családi
összefogás övezi a mamát, így biztonságban
érezheti magát. Hű társa még Prézli kutya,
aki szintén nem tágít mellőle, így sokat sétál
Anna néni a ház előtt is vigyázó szemekkel
kísérve.
További jó egészséget kívánunk és boldog éveket!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

Bölcsődei nevelők
köszöntése

A Bölcsődék Napját április 21-én
ünneplik Magyarországon, 1852-ben
ugyanis ezen a napon nyitották meg
az ország első bölcsődéjét Budapesten.

Gitárkoncert

A Kalász Alapfokú Művészeti Iskola
Károlyné Telek Judit gitároktató révén jó
kapcsolatban áll az egyik londoni zeneiskolával. E kapcsolatnak köszönhetően
látogatott el hozzánk az angol gitárcsoport, hogy két koncerttel is megörvendeztessék az érdeklődőket. A művelődési
ház délelőtti ingyenes koncertjén a helyi
iskolások vehettek részt, majd az esti
nyilvános alkalom követte az eseményt,

amely szintén különleges élményt nyújtott a résztvevőknek. A programot Rogán
László a polgármesteri keretéből támogatta, így igazán színvonalas körülmények között fogadhatták a vendégeket
a szervezők. A londoni Haringey Young
Musicans Guitar Ensemble adott ezúttal
hangversenyt, majd közösen játszottak a
londoni, pomázi, szentendrei és budakalászi gitárzenekar.

Adai diákok látogatása Budakalászon
A közel negyven éve működő budakalászi bölcsődében szakmai napot
szervezett Villám Zsuzsanna intézményvezető a munkatársaknak. Az
ünnepi alkalomból köszöntötte Rogán
László polgármester a bölcsőde nevelőnőit és megköszönte rendkívül
fontos munkájukat. Nagy jelentőségű
feladatot végeznek ugyanis a bölcsődei nevelőnők. Amellett, hogy óvó,
biztonságot nyújtó, játékos környezetet biztosítanak gyermekeinknek,
óriási tapasztalatuk révén segítenek
a kisgyermekkorban felmerülő problémák megoldásában is a szülőknek.
Munkájukhoz kívánunk a továbbiakban is erőt és egészséget!

Lakossági felmérés

A korábbi évek gyakorlata szerint a
Központi Statisztikai Hivatal városunkban engedélyezett, lakossági adatfelvé-

Budakalász vajdasági testvértelepüléséről, Adáról érkeztek diákok a hét elején
Budakalászra. Az Adai Műszaki Technikum testvériskolája a második kerületben található Than Károly Ökoiskola. Az
intézmények diákjai évek óta rendszeresen látogatják egymást. Az adai iskola
növendékei minden évben eljönnek vá-

teleket végez. A kutatásban felmérik a
lakosok utazási szokásait, valamint kérdéseket tesznek fel a munkaerőpiacra
vonatkozóan.
A felmérést a KSH megbízásából
fényképes igazolvánnyal rendelkező alvállalkozók végzik. A háztartások címét
véletlenszerűen választották ki, a válaszadás önkéntes. Az adatfelvételekből
származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalmi jellemzők feltérképezésében, például a foglalkoztatottság és
munkanélküliség nemzetközi standardoknak megfelelő mérésében.
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rosunkba is. Hagyományosan Ercsényi
Tiborné alpolgármester asszony köszöntötte a diákokat a Művelődési Házban ez
alkalommal is, majd beszélt a város történetéről, a látványosságokról és az Önkormányzat nevében aprósüteménnyel
és üdítővel vendégelte meg a diákokat.
A látogatás során a gyerekek városnézés
keretében megtekintették Budakalász
központjában található nevezetességeket. A svábházban Wágner Lászlóné, a
Német Nemzetiségi Egyesület elnöke
mutatta be a kalászi svábok történetét a
vendégeknek. A látogatás végén a diákok
a Kálvária domb magaslatán és az Omszk
parkban a Budakalász fotópontnál készített városi képeken örökítették meg a látogatást.

Az adatfelvételeket statisztikai célokból végzik, az adatokat kizárólag összesített formában hozzák nyilvánosságra.
Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik,
azok mások számára nem hozzáférhetők. Az adatgyűjtés módszertanával és a
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a
felmérés sikeres lebonyolításához!
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Vendégünk Gyenes Béla szaxofonművész

„Barry White oldalán
25 000 ember tapsorkánja
beleége az emlékezetembe”
Gyenes Béla szabadúszó zenész, tehetsége és krea vitása már kora gyermekkorában kitűnt. Egyértelmű, egyenes út vezete számára a zenei karrierhez.
A legnagyobb jazz ikonok tapsoltak neki, hallván játékát Los Angelestől Kaliforniáig. A magyar zenei életben is számos formációban csillogtatha a meg
különleges tudását.

 Vonzódásod a fúvós hangszerekhez már korán megmutatkozott? Hogyan találtál rá a
szaxofonra?
A fővárosban az énektanárnőm fedezte fel tíz éves koromban, hogy kitűnő
a hallásom. Az ő javaslatára kezdtem el
klarinétozni. Gyermekkoromban arról
álmodtam, hogy az Operaház klarinétosa leszek, naponta tíz órát gyakoroltam. A Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola tanulójaként már szívesebben játszottam önállóan, így több
lehetőségem volt a kreativitásra. Ekkor
kanyarodtam a szaxofon irányába, a középiskola elvégzése után már a könnyűzenére koncentráltam.
 Milyen adottságok kellenek e
különleges hangszer megszólaltatásához?
A szaxofon igazán egyedi hangszer,
eltérő játékmódot kíván a klarinéttól.
Más érzelmeket vált ki, más a kifejezési mód, a fuvolához áll a legközelebb.
Több évbe telik, amíg sikerül igazán jól
megszólaltatni. Ide már több levegő kell,
nagyobb tüdő. Ahogy nőttem, úgy kerültek a kezembe egyre nagyobb méretű
hangszerek. Fontos tudni, hogy a szaxofon hangja áll a legközelebb az emberi
énekhanghoz. Kedvencem mindmáig az
alt szaxofon maradt.
 Zeneileg kik inspirálnak? Kik a
példaképeid?
Nagyon sok szaxofonost szeretek, de
a kedvencem David Sanborn, akit volt
szerencsém többször is élőben hallani,
csodálni. A hetvenes évektől kezdődően
őt tartják a legnagyobb szaxofonosnak
az egész világon. Aki csak meghallgatja,
beleborzong!
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 Pályád honnan hová tart? Milyen főbb állomásai voltak eddig?
Indulásomkor 1983-at írtak. Számos
zenekar tagjaként alkothattam, ilyen
volt a Satöbbi, a Kentaur, a Pierrot, az
R-GO, a PUF, a Rapülők, a Studió Dixiland, a Takács Tamás DBB, az Emberek
vagy az Uniszex. A Bon-Bon zenekarnak
több mint 20 éve vagyok tagja, sokat
jelent számomra ez a kapocs. Dolgoztam együtt Szekeres Adriennel, Miller
Zolival és zenés darabokban Gesztesi
Károllyal.
Zenét írtam többek közt az Uniszex
zenekarnak „Szebb holnap” címmel és
Auth Csillának is nagy sikert hozott a
„Szerelem az esetem” című számom.
Emellett elmondhatom, hogy 150 magyar lemezen játszottam.
Számos külföldi filmzene eljátszására is
felkértek, ilyen volt a Dr. Parnassus és
a képzelet birodalma című alkotás is.
Színházakban is fellépek, ami számomra
szintén fontos terület. Most Ladinek
Judit budakalászi származású színésznővel dolgozhatok együtt a Madách
Színház Bepasiztunk! című darabjában.
Szakmám csúcsa mindenképpen az
volt, amikor a soul zene királyának,
Barry White-nak a szaxofon szólistája
lehettem két európai és egy amerikai
turné során. Az ottani 25 000 ember
tapsorkánja örökre beleégett az emlékezetembe. A közönség sorai közt volt a
fantasztikus Quincy Jones, Lisa Stansfield Los Angelesben és a csodás hangú
Aretha Franklin is.
 A nyolcvanas években a pomázi
úti Művelődési Házban igazi színfoltot jelentett a Szikora Robert
vezette R-GO Klub, melynek Te is
tagja voltál. Milyen emlékeid vannak erről?

Nagyon sok helyi rajongót vonzottak akkoriban a klub zenei estjei. Amikor Budakalászon próbáltunk az R-GO
együttessel, még nem sejtettem, hogy
egyszer itt fogok élni, bár már akkor is
nagyon tetszett a város. Robival azon
szomorkodtunk, hogy nekünk sosem
lesz annyi pénzünk, hogy itt telepedjünk
le. És mégis sikerült!
 A Kós Károly Művelődési Házban is rendszeresen részt veszel
különböző zenei projektekben.
Mesélnél ezek részleteiről?
Az első fellépések jótékonysági koncertek voltak, egy alkalommal egy súlyos beteg kislánynak gyűjtöttünk. Rák
Béla gitáros barátom felkérése alapján
később a Kalász Jazz Band közreműködésével adtunk nagy sikerű koncerteket, majd a Bon-Bon együttessel is
sokak előtt léptünk fel itt. Nyáron a Kocsifesztiválon az Ice Cream zenekarral
szerepelhettem és a „Két dudás egy csárdában” projekt is nagyon közel állt hozzám. Az utóbbi műsornak a Cuki Presszó
adott otthont, ahol Sütő Lajos barátommal állhattunk a lelkes közönség elé.
 Mit jelent számodra Budakalász? Milyen kötődésed van a városhoz?
Budakalász 23 évig volt az otthonom.
Néhány hete költöztem el, de most is
Kalászt tartom az otthonomnak, ahová
szívesen jövök vissza bármikor. Bízom
benne, hogy egyszer végleg visszatérhetek.
 Legközelebb hol hallhatunk?
Gyertek el Sopronba, ahol most játszszák a Blues Brother Show-t nagy sikerrel. Fergeteges élmény azok számára,
akik szeretik az igazi blues slágereket!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Értékvédelem

Mesélő véde épületek 16.
Széchenyi utca 27.

A szerb kultúra köszön vissza a falakról, a család védőszentjei piros fénykörből
tekintenek ránk, miközben Roczkov Ivánt
és feleségét hallgatjuk a régi karosszékekbe süppedve.
A család 1958
óta él itt, Iván Battonyáról származó
szülei akkor vásárolták ezt az ódon
épületet. Édesapja
nagygazdaként lett
osztályidegen, nehézségek árán lett
végül pék. Édesanyja a Május 1.
Ruhagyárban dolgozott. A kulák
rendszerben mindent elvettek tőlük, csak 1957 után
kapták vissza az ot-

Iván édesanyja
unokáival

tani házat, azt eladták és
Budakalászra költöztek.
Iván négy szerb osztályt végzett Battonyán,
majd a Kalász Suliba kerülve a felső évfolyamot.
Nem beszélt jól magyarul, végül mégis jelesre
érettségizett e tárgyból.
Mericske Rezső tanár úr
tanította meg tisztességesen nyelvünkre.
Az Egri csillagokat négyszer kellett hangosan felolvasnia tanítás után a kiejtés gyakorlásaként. Övéké volt az utolsó fiú-lány
osztály.

Iván sok cseresznyét szedett kisfiúként,
bele is esett a kerítésbe, az esetre az arcán
lévő sebhely is emlékezteti. Az iskola melletti pályákon fociztak a
fiúk, szánkózni a pedagógus földekre járt a népes
gyereksereg. A hegyről
siklott le korcsolyán a sok
kacagó apróság.
Később
katonaként
határőr volt két évig. Feleségével lelkesen néptáncoltak a szerb nemzetiségi
együttesben. Itt talált rájuk a szerelem. Később a
Magyar Szabványügyi Hivatalból ment nyugdíjba.
Felesége, Márta született
pomázi,
vegyésztechnikusként dolgozott. Két
gyermekük külföldön él.
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Iván 12 évig volt a szerb kisebbségi önkormányzat elnöke Budakalászon, képviselőként is működött. Jó kapcsolatot ápolnak
a sváb kisebbséggel, az egyesülettel kirándulásokra is járnak.
Szomorú számára, hogy a szerbek nálunk nem elég összetartóak. Becsben kellene tartani, hogy 300 évig megmaradt a
helyi szerb nemzeti identitás. Azóta sajnos
sokan meghaltak, kevés a gyerekutánpótlás, szét is szóródtak az emberek. Bízik
azonban még az összetartó erőben.
A házat Zombori úr építette a negyvenes években. Régen kereskedőház volt, két

bejárattal. Az épület duplatetővel rendelkezik, hiszen árut is tároltak benne.
A falak 1945-ben vízben álltak néhány
napig, hiszen amikor a jégtorlaszt felrobbantották a hidaknál, azonnal levonult az
ár. A padozatot ekkor újra kellett építeni,
mert szuvasodott. Később is sok mindent
kétkezileg végeztek Mártával a házon,
melyhez szívből kötődnek, hiszen annyi
mindent kiállt már!
Védendő értékként tarthatjuk nyilván
az épület tömegét, a kerítést, valamint a
tető felépítményt.
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Kék hírek
Két kuvasz támado meg egy
nőt a Klisovác utcában

dészeket és kérte intézkedésüket. Ezt követően a gyepmester elszállította az ebet.

Vélhetően két ellenséges
banda vert szét egy kocsit

Erős lélekjelenlétre volt szüksége egy
kutyatámadás elszenvedőjének. A nő saját
kutyájával indult sétálni gyanútlanul a
Klisovác utcában. Az Idősek Otthona környékéhez érve, egy elhagyatott telken két
nagy testű kuvaszra lett figyelmes. Az ebek
közül az egyik a kerítésen lévő nyíláson át
hirtelen kiszabadult és rávetette magát a
nő lábára, majd körülbelül húsz másodpercen át szorította fogával a vádliját.
A közeli építkezésen dolgozók szemtanúi voltak az esetnek. Azonnal odasiettek,
elzavarták a megvadult kutyát, felsegítették a sérültet és értesítették az Önkormányzati Rendészeket. Az erősen vérző
nőt Klisovác utcai lakásához kísérték.
Sebét végül több öltéssel varrták össze a
sebészeten.
Kiderült, hogy a területen felügyelet
nélkül tartózkodó kutyák nem rendelkeztek sem oltással, sem azonosító chippel.
Tulajdonosuk egy idős bácsi, aki kórházi
ellátás alatt áll, az ő rokona jár ki a telekre
etetni az állatokat. Az esetet követően a
kutyákat ellátó hozzátartozó a kerítést befoltozta.
A Polgármesteri Hivatal és a hatósági
állatorvos felülvizsgálta a tartás körülményeit. A felelősség a gondozót terheli.

egymással egy este. A közterületi kamera
rögzítette az esetet, amikor vadul szétvernek egy ott parkoló BMW-t.
Az autó kerekét leeresztették, ajtajának
szélvédő üvegét betörték. A rendőrség az
ügyben eljárást indít és a gépjármű elszállításáról gondoskodik.
Az Önkormányzati Városrendészet
telefonszámát a továbbiakban is bátran és bizalommal hívhatják, hiszen ők
a lakosságért dolgoznak.

Úgy tűnik nem sikerült békésen feloldani
konfliktusaikat annak a társaságnak, akik
az Egészségház előtt keveredtek viszályba

A telefonszám: + 36 (70) 314-6104,
hívható minden nap 8 és 20 óra között.
Javasoljuk, hogy minden budakalászi mentse el a telefonjában a számot!

Elsodort kutyát találtak

Nem volt szerencséje annak a kutyusnak,
akit április elején találtak és vittek a Budai
úti állatorvoshoz. Valószínűleg elüthette,
elsodorhatta egy kocsi, mert a csípőjét és
az egyik hátsó lábát fájlalta. Az állatorvos
ellátta a kutya a sérüléseit és gyógyszeres
ellátásban részesítette.
A kutyában chip nem volt, ezért az
orvos értesítette az Önkormányzati Ren-
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Ajánló

Igényes borospince
a Kálvária domb tövében
40 borvidék 600 bora egy helyen

 Honnan kapta a nevét a pince?
Adta magát az elnevezés, a Kálvária
Pince ugyanis a Kálvária utcában, a Kálvária-domb aljában található. A város központjától alig száz méterre vagyunk, mégis
tökéletes itt a nyugalom, ideális a hely a
borok értő kóstolásához, az elmélyüléshez.

tárolhatjuk az összegyűjtött borainkat, de
amikor rátaláltunk a budakalászi pincékre,
azonnal tudtuk, hogy a tároláson kívül más
szerepük is lesz. A helyszín tökéletesen
alkalmas arra, hogy ideális környezetben
tartsunk egyszerre autentikus és szakmai
borkóstolásokat, borbemutatókat.

 Mit tudunk a pince múltjáról,
mikor épült, mire használták korábban?
A pincesor története több száz évre
vezethető vissza. Az általunk megvásárolt részt a kutatások szerint 1834-ben
vájták ki a dombból, és a kezdetektől borospinceként használták, de az utóbbi
évtizedekben teljesen elhanyagolták őket,

 Milyen borok vannak a pincében?
Negyven különböző borvidék több mint
600-féle borát őrizzük. Elsősorban a hazai
szőlőfajtákból készülő magyar borokra fókuszálunk, de csekélyebb számban vannak
külföldi referenciaborok is a készletünkben. A választékunk a tokaji borokból, és
azon belül is az aszúkból a legszélesebb,
talán azt sem túlzás állítani, hogy egyedülálló válogatásaink vannak ebben a témában. Ezek mellett részletesen foglalkozunk
a hazai szőlőfajták közül a kékfrankossal,
a furminttal, a kadarkával, a juhfarkkal és
a hárslevelűvel, de ez a sor tovább bővül,
amennyiben lesz rá igény. Azt szeretnénk,
ha az egyediséget hordozó, különleges magyar borok mind itt lennének egy helyen,
és akkor kerülnének a fogyasztó elé, amikor a legjobb formában vannak.

állaguk leromlott. A Kézdy család részben
az Önkormányzattól, részben magánszemélyektől vásárolta meg, kifejezetten
értékteremtési céllal. A felújítás során fontos volt számunkra, hogy a helyi hagyományokat tiszteletben tartsuk, a pinceajtók
színei – a kék, a zöld és a szürke – például
a településen élő három fő népcsoportra,
a svábokra, a szerbekre és a magyarokra
utalnak. Az Önkormányzat fontos célja a
környék teljes megújítása. A mi munkánkkal új korszak kezdődött a Kálvária-dombon, de további fejlesztésekre még bőven
van lehetőség, hiszen korábban 12-15 pincét számláltak a környéken.
 Mi a Kézdy család célja az épületegyüttessel?
Régóta kerestünk már olyan helyet BuXII. ÉVFOLYAM,
5. SZÁM
z módon
2018.
dapest
környékén, ahol
megfelelő

 Kik lehetnek részesei egy-egy
ilyen különleges kóstolónak?
Előzetes bejelentkezés és egyeztetés
után bárkit szívesen látunk, aki elfogad
néhány egyszerű játékszabályt, vagyis betartja a házirendünket. Szeretnénk, ha a
pince egyfajta zarándokhellyé válna, de ez
komoly felelősséget is ró ránk. A sikeres
működés elengedhetetlen feltétele, hogy a
környező helyekkel is jó viszonyt ápoljunk,
ezért a vendégeinknek szívesen ajánljuk,
hogy túrázzanak vagy biciklizzenek egyet a
közeli Pilisben, ebédeljenek meg a környék
egyik legjobb éttermeként számon tartott
Schieszlben és utána térjenek be hozzánk.
 Milyen tematikus kóstolóesteket,
egyéb programokat terveztek?
Tartottunk már néhány sikeres bevezető programot. A programjainknak
MÁJUS
8. két fő iránya lesz. Egyrészt
alapvetően

Fotók: Dancsecs Ferenc

Kékfrankos, Kadarka, Furmint.
A nevek mögö ezú al nem borok,
hanem pincék bújnak meg. A három
épületből álló komplexum a Kálvária domb tövében a Kézdy család
borgyűjteményét rej . A borok kóstolhatóak, Kézdy Dániel azt is elmondja, hogyan…

szeretnénk Budakalászról és a környékről
felépíteni egy rendszeresen kóstoló, klubszerű közönséget. Számukra különböző
tematikus kóstolókat szerveznénk és elhívnánk a Kárpát-medence legjobb borászait,
olyan mestereket, akiktől a hazai borászok,
borkedvelők is szívesen tanulnak. A többi
programunk kisebb-nagyobb csapatoknak,
baráti társaságoknak, családoknak szól.
A szakmaiságból és az igényességből nem
engedünk, tehát akiknek ez a két alapelv
nem fontos, azok rossz helyen kopogtatnak. A Kálvária Pince nem a hangos
bulik, legénybúcsúk, hanem az elmélyült, szakmai kóstolók helyszíne. Nyílt
programjainkat mindig meghirdetjük a
Facebook-oldalunkon (Kálvária Pince Budakalász), és bármilyen kéréssel, kérdéssel, ötlettel lehet keresni bennünket.
 Lesz a helynek állandó nyitva tartása?
Egyelőre nem, de előzetes bejelentkezés
után minden érdeklődőt szeretettel és egy
pohár borral fogadunk. Emellett hideg ételeink igény és kérés szerint mindig lesznek,
de melegkonyhában hosszabb távon sem
gondolkodunk.
 Veled is lehet majd találkozni a
pincében, vagy képzett személyzetre hagyod a vendéglátást?
Egyelőre minden egyes rendezvényen
személyesen részt veszek, ez a munkánk
elengedhetetlen része, csak így tudjuk
közvetíteni azt a családunk által is fontosnak tartott üzenetet, hogy a magyar borok
egyediek, és időnként egészen különlegesek. A választék folyamatosan megújul,
ezért érdemes a kínálatot követni, és egyegy izgalmas tételben alaposan elmerülni.
Ehhez kívánok a kollégáimmal együtt állandó, szakszerű segítséget nyújtani.
Várjuk Önöket szeretettel!
Részlet a borsmenta.hu-n
megjelent írásból.
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Kevélyre fel! verseny

Kevélyre fel! – újra együ hódítha uk meg a bércet
„Ti vagytok az egészséges jövő záloga!” – nyitotta meg bíztató szavaival
Benkó Attila, a Kós Károly Művelődési
Ház igazgatója a népszerű eseményt.
Az immár hagyományossá vált túraverseny több más városi sportrendezvénnyel karöltve, nagy múltra tekint
vissza Budakalászon. Ezúttal is sokan
gyülekeztek már kora reggel a Kőbányai
úti rajtvonalnál. Túrázó családok, elszánt
futók, kutyások egyaránt készülődtek a
friss verőfényben.
A regisztrációt több kategóriában
fogadták: futók és túrázók indulhattak
korosztály szerint, illetve egyénileg vagy
családosan. A rendezők ásványvizet osztottak, majd mindenkit gondosan bepermeteztek kullancsriasztóval.
A jó hangulatú, lendületes bemelegítést követően Rogán László polgármester rajtoltatta el elsőként a futókat, majd
a túrázókat. Megtudhattuk tőle, hogy
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2002 óta vesz részt ezen a közösségépítő
sporteseményen. Arra is volt példa, hogy
a hegyen, a célnál bográcsban készített
étellel várta a résztvevőket.
A cél a Kevély-nyereg volt 6,5 km távolságban, majd 500 méter magasságban. A versenyen jól mutatott a túrázók
kígyózó színes sorának látványa meszsze fel a hegyre. A túrázók lendületesen
haladtak, motivációt nyújtott a többiek
irama, senki nem akart lemaradni.
A szervezők már napokkal korábban
bejárták a terepet, kijelölték az útvonalat
és elhelyezték ismeretterjesztő táblákat a
zöldben. Így a túra során érdekességeket
olvashattunk a Pilis jellegzetes állat- és
növényvilágáról.
A túra utolsó kilométere ígérkezett a
legnagyobb kihívásnak, aki ezen a kaptatón túljutott, igazán megdolgozott a
célba jutásért. A Kevély-nyergen zsírosés lekváros kenyérrel, vízzel és nápolyival
várták a szervezők az elcsigázottan érke-

zőket az árnyat adó sátrak alatt. Uttóné
O. Vanda, a Kós Károly Művelődési Ház
munkatársa tervezte ez alkalommal is a
rendezvény egyedi pólóját, melyet a célnál vehettek át a leggyorsabbak.
Sokaknak még jutott energiája arra
is, hogy részt vegyen az idei, újdonságként megszervezett erdei tájfutáson.
A koordinációs képességet is fejlesztő
kihívás ötletgazdája Felföldi Barnabás és
Bacsó Piroska, akik maguk is tapasztalt
tájfutók. Az izgalmas feladatot több mint
százan teljesítették ezen a nehéz, erdei
terepen.
A városi sportrendezvényen idén öszszesen 508 résztvevő indult.
Nem volt könnyű, de megérte! Nagy
élmény részesei lehettünk, hiszen egy
csapatot alkottunk. Folytatás jövőre is
lesz, hiszen nagyszerű mindezt évről évre
megélni!
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Korcsoport
14 éven aluli lányok

Kevélyre fel! futóverseny
és családi gyalogtúra eredményei
2018. május 1. Budakalász – Kevély hegy
Korcsoport
14 éven aluli lányok
14 éven aluli ﬁúk
Futók
14 éven felüli nők
14 éven felüli férﬁak
lányok – nők
ﬁúk – férﬁak
Túrázók
ﬁúk – férﬁak
ﬁúk – férﬁak
Egyéni versenyző összesen:
Családok (gyermek 146, nő 70, férﬁ 55)
Összes résztvevő

Résztvevő (fő)
3
12
20
36
70
26
13
57
237
77
508

14 éven aluli ﬁúk
Futók

14 éven felüli nők
14 éven felüli férﬁak

Helyezés
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.

lányok – nők
ﬁúk – férﬁak
Családok
Túrázók
senior hölgyek
senior urak

III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

Név
Farkas Zsóﬁa
Farkas Tünde
Kun Kamilla
Sándor Miklós
Wersdörfer Albert
Farkas Csaba
Saroveczki Anna
Gál Krisz na
Schweigert Ibolya
Fridrich József
Rózenberszki Dávid
és Lontai Levente
Békási András
Osváth Doro ya
Oláh Dóra
Bori Bianka
Marekkel Bence
Marekkel Botond
Nagy Ágoston
Berta család 4 fő
Kovács család 4 fő
Pál család 4 fő
Farkas Edit
Soós Anikó
Csókás Erzsébet
Knáb Ferenc
Berta János
Végh Ferenc

Jövőre újra találkozunk!
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Közélet

Fontos munkát végez az Kalászi Idősek Klubja

Büszkén mondhatjuk, hogy regionális szinten is szakmailag kiemelkedő
tevékenységet végez az Önkormányzat
fenntartásában működő Budakalászi
Idősklub. Sok helyi és környékbeli idős
számára biztosítanak emberközpontú ellátást, szerveznek változatos programokat, építenek igazi közösségi életet nap
mint nap, hogy meglett korú embertársaink méltó körülmények között, szerető
törődéssel körbevéve tölthessék életük e
szakaszát.

Zelizi Erika intézményvezető számol
be a klub tevékenységéről:
„Intézményünk 20 férőhellyel rendelkezik, jelenleg minden hely betöltött.
Gondoskodunk az ellátási igények felméréséről, megszervezéséről, lebonyolításáról. Az idősellátásban nem csak az
intervenció a fontos, hanem a prevenció
és a rehabilitáció is. A csapatmunka
eredményeként magas színvonalú, szakszerűen kivitelezett ellátásban részesülnek a rászorulók. Időseink átlagéletkora
80 év. Fontos feladat számunkra, hogy
javítsunk életkörülményeiken és az
egészségi állapotukat folyamatosan ellenőrizzük. Már gyakorlattá vált, hogy
intézményünket választják terepgyakorlat helyszínéül a felsőoktatásban tanuló
hallgatók.
Ellátottaink leggyakoribb betegségei: gyomorproblémák, ízületi betegség,
járás- és egyensúlyzavarok, hólyagproblémák, érszűkület, cukorbetegség,
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magas vérnyomás, alvászavar és demencia. Ebben a korban nélkülözhetetlen a foglalkozásaink keretén belül a
tétlenség, a feleslegesség érzésének feloldása, a mindennapi élet tartalommal
való megtöltése. Fontos a generációk
közti kapcsolat támogatása.
Segítséget nyújtunk a rászorulók
számára, átmeneti és tartós elhelyezés
igénybevételénél. Programjainkról nagyon jók a visszajelzések Budakalász
idősei körében és ezért egyre több viszszajáró nyugdíjast üdvözölhetünk, akik
nem klubtagok, de rendszeresen részt
vesznek életünkben.

Rendszeres programjaink, tevékenységeink közé tartoznak a lelkészi beszélgetések, az orvosi előadások, tornák,
séták, gyógyszerügyintézés, személyi
higiénia biztosítása, ünnepekről való
megemlékezés, beteglátogatás.
Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodnunk, akik azt koruk, egészségi állapotuk vagy egyéb okok miatt
önmaguknak nem képesek biztosítani.

bunk finanszírozza a havi díjat.
A klub házi segítségnyújtás keretében otthonukban is támogatja az időseket. Segítséget nyújtanak vásárlásban,
gyógyszerfelíratásban és kiváltásban,
hivatalos ügyek intézésében, személyes
higiénia megteremtésében, emellett
szívesen beszélgetnek az idősekkel, ha
pusztán csak társaságra vágynak. A
klub ezúton is várja azok jelentkezését,
akiknek ebben segítségre van szükségük.
Jelentkezni a +36 (26) 341 435-ös telefonszámon lehet.

Több idősünket hoztunk ki a mély
depresszióból, kitartó munkával, de itt
vannak köztünk. Minden erőnket, tudásunkat és szeretetünket bevetettük, hogy
segítsünk. Az eredmény csodálatos és
büszkeséggel tölt el bennünket. Időről
időre szembesülnünk kell azonban az
elmúlással is, ami nagyon nehéz, hiszen
kötődünk egymáshoz, ám el kell tudnunk
fogadni azt is, hogy ez az életünk része.”

A saját otthonukban élő, a segélyhívó
készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek részére, krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtunk még kiegészítő ellátást. Budakalász területén 21 főnél van felszerelve
vészjelző készülék, ebből 10 idősnek klu-

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Építésze útmutató

Hurrá, építkezünk!
Részletek a Településképi Arcula Kézikönyvből – 3. rész
Az idei év lapszámainak építésze témájú rovatában Budakalász Településképi Arcula Kézikönyvének egyes fejezeteit mutatjuk be azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk az építkezők számára a szép
és tájba illeszkedő mértéktartó és értékálló épület létrehozásában.
Anyagválasztás

Nyílászárókra
javasolt színek

Nyílászárókra nem
javasolt rikító színek

Homlokzatra
javasolt színek

Fotók: Dénes György

Homlokzatra nem
javasolt rikító színek

Az építőanyagok bősége zavarba ejtő!
Ne feledjük: az egyszerűség nem igénytelenség! A viszonylag kevésfajta, jól
megválasztott anyag nemességet és méltóságot kölcsönöz épületeinknek

Színek
Részesítsük előnyben a helyi, természetes, szépen öregedő anyagokat, melyeket bátran használjunk fel innovatív
módon. Az egyszerűség nemessé tesz:
kerüljük a túl sokféle anyag használatát, melyek gyengítik egymás hatását.
Mérlegeljük a tartós, felújítható, idővel
patinásodó anyagok használatát az idővel értéküket és szépségüket vesztő, nem
javítható, műantikolt, múló divatokat
képviselőkkel szemben! Ne feledjük:
egy tagolt vakolatfelület nem kevésbé
elegáns, mint egy jóval drágább kő- vagy
téglafelület. Ez utóbbiak csempe- vagy
tapétaszerűen ragasztott utánzata kerülendő.

A szín kiválasztásánál vegyük figyelembe a környezethez és az épület
többi eleméhez való harmonikus illeszkedést. Általánosságban elmondható,
hogy az élénk, rikító színeket érdemes
kerülni, helyette a lágyabb pasztellárnyalatok, földszínek előnyösebbek. Míg
egy zsalugáter, vagy egy fa nyílászáró
gondosan kiválasztott vidám színe öltözteti a visszafogottan színezett házat,
addig egy kedvenc ruhadarabunk színében pompázó homlokzat vagy tetőfedés harsánynak, környezetében
disszonánsnak hat. Eltérő szempontokat
kell figyelembe venni például egy műemlék épület, egy jellegzetes városi szövet,
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vagy egy kertvárosi beépítés esetén. A
színválasztás az építészeti terv része, a
színekre vonatkozó ajánlásokról az egyes
területekre vonatkozó fejezetekben tájékozódhat.

Értékállóság
Az építéssel manapság együtt járó
anyagi és formai pazarlással szemben
a valódi szükségletek felismerésén alapuló, korszerű, a táj karakterét tisztelő,
jellegzetességeit tükröző ház a múló
divathullámokat is túlélő ÉRTÉK mind az
építtető, mind pedig a közösség számára.
Ismerjük meg környezetünket, az adott
település építési hagyományait, melyek
évszázadok tapasztalatának eredményei.
Meríteni ebből a tudásból olyan könynyebbség, mellyel érdemes élnünk!
Egy értékálló ház titka a jó telepítésben, a méretek és az arányok
harmóniájában, az észszerű alaprajzi szerkesztésben, valamint az
átgondolt anyagválasztásban rejlik.
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Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

5(1'(=9e1<(,1.$&6(/(.9ė
KÖZÖSSÉGEK HETE ORSZÁGOS
KÖZÖSSÉGI PROGRAM KERETÉBEN:
0iMXVKpWIĘ
Közös Jóga Nagy Emmával
+HO\V]tQDPĦYHOĘGpVLKi]XGYDUD
0iMXVV]HUGD
1\tOWWiQFyUDD+DUPyQLD
7iQFNOXEEDO6]pNHO\$WWLODWiQFWDQiU
YH]HWpVpYHO
+HO\V]tQ%iOWHUHP
0iMXVFVW|UW|N
gU|P]HQHNRQFHUW$QGUHMV]NL-XGLW±
3HMWVLN3pWHUKi]DVSiUpVJ\HUPHNHLN
HJ\WW]HQpOQHN
+HO\V]tQ'tV]WHUHP

MÁJUS-JÚNIUSI PROGRAMOK

TÁNC, MOZGÁS
0iMXVSpQWHN
$SUyNWiQFD
$WiQFRWWDQtWMD%XFViQV]NL%HiWD
PX]VLNiOD%XGDNDOiV]L
7DPEXUD]HQHNDU
.p]PĦYHVIRJODONR]iVWWDUWD
'XQDNDQ\DU1pSPĦYpV]HWL(J\HVOHW
%HOpSĘGtM)WNtVpUĘMHJ\)W
0iMXVSpQWHN
)RON.RFVPDV]HUEPXODWViJ
tánctanítással
=HQpOD5X]PDULQ)RONHVWDUV
N|]UHPĦN|GQHND5R]PDULQJWiQF
HJ\WWHVWDJMDL9DL]HU(QLNĘYH]HWpVpYHO
%HOpSĘGtM)W
EGYÉB

0iMXVV]RPEDW
/iGD¿D([WUDJDUi]VYiViUNp]PĦYHV
IRJODONR]iVRNNDOpVD%RJiU0X]VLND
J\HUHN]HQHNDUNRQFHUWMpYHO
+HO\V]tQDPĦYHOĘGpVLKi]XGYDUD
ISMERETTERJESZTÉS
0iMXVFVW|UW|N
/pOHNE~YiUVRUR]DW'U=DFKHU*iERU
HOĘDGiVD0LQGHQQDSLIJJĘVpJHLQN
FtPPHO
%HOpSĘGtM)W

17:00-18:00 %HPXWDWNR]LND.DOiV]
6LQJHUVpVD:HOOGDQFH
18:00 )HQHYDGDN±D%DEWiUVXODWyULiVEiERVHOĘDGiVD
18:40720%2/$
19:00-20:00 Ä%HUJHQJyFLiEyOM|WWQN´
*XEiV*DELNRQFHUWMH

0iMXVNHGG
.Ï63yGLXP*HUOyF]\0iUWRQ$
FVHPHJHSXOWRVQDSOyMDFV]tQGDUDEMD
gWY|V$QGUiVHOĘDGiViEDQ
Ä$OyNROEiV]RNDNDUWiNtJ\$OHMiUW
PiMDVRN$NROR]VYiULNėNPHQWHWWHN
PHJKRJ\~MUDHPEHUQHNpUH]KHVVHPPDJDP´±$¿DWDOSHVWLtUyHJ\
V]pSQDSRQNpWGROJRWKDWiUR]HOKRJ\
HJ\HGOiOOyOHV]pVKRJ\FVHPHJHSXOWRV
OHV]+RJ\V]tQWYLJ\HQD]pOHWpEH
%HOHYHWLPDJiW%XGDSHVW±pVD
9iViUFVDUQRN±VĦUĦMpEH(J\GDUDELJ
PLQGHQMyODODNXO«*HUOyF]\0iUWRQ
UHJpQ\pWgWY|V$QGUiVHOHYHQtWLPHJ
DNROEiV]RNDPiMDVRNDNROR]VYiULN
VHJtWVpJpYHO
(J\UpV]EHQyUDSHUF
-HJ\iU)W

)RO\DPDWRVNtVpUĘSURJUDPMDLQN
.p]PĦYHVIRJODONR]iVRNXJUiOyYiU
OX¿YDUi]VODWDUFIHVWpVYiViURVRN
MiWV]yWpUFLUNXV]LNDODQGSiO\D
iOODWVLPRJDWySyQLORYDJOiVpVPpJ
VRNVRNPHJOHSHWpV
$EHOpSpVGtMWDODQ
-~QLXVSpQWHNV]RPEDW
;;,,,.DOiV]L9LJDVViJRN
Pénteki programok:
.DSXQ\LWiV
19:00 5R]PDULQJ7iQFHJ\WWHVPĦVRUD
20:30 %DONDQ3URMHNW±&LPEDOLEDQG
NRQFHUW

21:20'pOV]OiYWiQFKi]
ZENE, ÉNEK, KONCERT
-~QLXVYDViUQDS
gU|P]HQH1\iUHVWLPX]VLNDD
1HP]HWL)LOKDUPRQLNXVRNNDPDUD
]HQHNDUiYDO
.|]UHPĦN|GLN
-Ry6]DEROFV±WĘ
'HiN*\|UJ\±FVHOOy
3U|KOH.DWDOLQ±KHJHGĦ
(PEH\,V]WLQ=Vy¿D±IXYROD
%HOpSĘGtMIHOQĘWW)W
Q\XJGtMDVGLiN)W
-~QLXVFVW|UW|N
gU|P]HQH0XVLFDOHVW$UGy0iULiYDO
pV.REUHKHO=VX]VDQQiYDO
=RQJRUiQN|]UHPĦN|GLN+HJHGĦV9DOpU
)HOKDQJR]QDND:HVW6LGH6WRU\pVPiV
LVPHUWPXVLFDOGDOODPRN
%HOpSĘGtMIHOQĘWW)W
Q\XJGtMDVGLiN)W

Szombati programok:
.DSXQ\LWiV
14:30-16:00/HQYLUiJ7iQFHJ\WWHV
PĦVRUD NtVpUD1DV]iO\=HQHNDU
16:00-17:00$OWDWRN±3DO\D%HDNRQFHUW

0iMXVV]RPEDW
Ä9DUi]VODWRV*\HUHNQDS´
Program:
13:00.DSXQ\LWiV
13:00Ï]DQDJ\YDUi]VOy
15:30-16:00/<1GLYDWEHPXWDWy±
)iELFV.DUROLQDGLYDWWHUYH]ĘVKRZMD
16:00-17:00 )DEXOD%iEV]tQKi]±
9LWp]/iV]OypVD]|UG|J|N

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

17:00-17:30.DOiV]0ĦYpV]HWL,VNROD
1pS]HQHWDQV]DNiQDNPĦVRUD
17:30-18:00/HQYLUiJ7iQFHJ\WWHV
PĦVRUD NtVpUD1DV]iO\=HQHNDU
18:00-19:00.LVSHMORYDPPĦVRUD NtVpU
D1DV]iO\=HQHNDU
19:00-19:30'LYDWEHPXWDWy-XKiV]
5pNDUXKDN|OWHPpQ\HLEĘO
19:00-20:000DUWHQLFD±%ROJiUWiQFKi]
20:00-20:300ROGYDLWiQFKi]
20:30-22:00 %XGDSHVW%iUNRQFHUW
22:007iQFKi]D.iYp]yEDQ

-~QLXVYDViUQDS
9,3LOLVL.yVWROy
+i]LJD]GD%HGH5yEHUWV]WiUVpI

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR







1\LWYDWDUWiV
+pWIĘ
.HGG
6]HUGD
&VW|UW|N
3pQWHN



=iUYD



(OpUKHWĘVpJHLQN:
.DSXQ\LWiV
10:30-11:306]DEDGWpULUyPDLNDWROLNXV
V]HQWPLVH
11:30-12:30'REURQND&LUNXV]
9LOiJV]iP±J\HUHNHOĘDGiV
12:30-13:40*XFD3DUW\]DQV%UDVV
%DQGPĦVRUD
13:40-14:00 =VĦUL]pV
14:00-14:30 :HULVFKZDUHU+HLPDWZHUN
WiQFHJ\WWHVPĦVRUD
14:45-15:15 %RUYHWpONHGĘ]VĦUL]pV
15:30-16:00%UDYy-RKQQ\NRQFHUW
16:00-16:30 (UHGPpQ\KLUGHWpV
16:30-17:00%UDYy-RKQQ\NRQFHUW

+36 (26) 401-069
www.facebook.com/varjutar
www.koskarolymh.hu

Idén is várjuk
IR
ß ]R
ß FVDSDWRNMHOHQWNH]pVpWD

VI3LOLVL.yVWROyUD
A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
1.
2.
3.

A főzőverseny helyszínén a főzőhelyet reggel 7 órától lehet elfoglalni és berendezni.
Június 4-éig minden csapat köteles a szervezőkkel személyesen egyeztetni a főzés helyszínét.
A főzéshez minden csapat magának biztosítja az alábbi eszközöket: bogrács, tűzifa, gázégőfej, gázpalack, főzéshez
szükséges eszközök.
4. A művelődési ház az alábbi eszközöket biztosítja a csapatok részére: asztal, szék, műanyag evőeszköz, műanyag tányér,
ásványvíz, kenyér.
5. A művelődési ház minden csapatnak 20.000 Ft értékben biztosítja a nyersanyagot. Ha ezen túllép a csapat, akkor a további
költségek a csapatra hárulnak.
6. Minden nyersanyagról készpénzﬁzetési számlát kell kérni az alábbi címre: Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 2011.
Budakalász, Szentendrei út 9. A számlát kérjük a rendezvény napján, de legkésőbb a rendezvényt követő napig (2018.
június 11. hétfő) a gazdasági irodába leadni.
7. A csapatnak 1 adag ételt legkésőbb 15 óráig be kell mutatnia a zsűrinek.
8. Minden csapatnak minimum 15 adag ételt kell kiárusítania. A rendezvény látogatói tallérokért vehetnek a csapatoktól ételt,
melyeket 10, 20 és 50-es címletekben a művelődési ház árusít.
9. A csapatnak a főzőhelyét rendezett állapotban kell elhagynia, és gondoskodnia kell a megmaradt ételek elszállításáról.
10. A résztvevők kijelentik, hogy az általuk hozott nyersanyagok, elkészített és hozott ételek az egészségre ártalmatlanok.
Az ide vonatkozó higiéniai és egészségügyi, valamint baleset– és tűzvédelmi szabályokat betartják.
Jelentkezni a makk.adrienn@koskarolymh.hu címen lehet.
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Budakalászi Kultúrcseppek
Cselekvő közösségek hete
a Faluházban

Idén először Budakalász is csatlakozik a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI)
„Cselekvő közösségek – aktív közösségi
szerepvállalás” elnevezésű országos programjához. A projekt célja „a közösségi
szerepvállalás erősítése, a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és
lakosok közötti kapcsolatok szorosabbra
fűzése, az együttműködés kultúrájának
magasabb szintre emelése”.
Ennek jegyében a Művelődési Ház munkatársai változatos közösségi programokat
kínálnak négy napon át. Május 7-én, hétfőn
19.00 órakor Nagy Emma, a budakalásziak
közkedvelt jógaoktatója tart nyílt jógaórát,
amelyen bárki részt vehet. Jó idő esetén a
Művelődési Ház udvarán tartják a foglal-
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kozást. Május 9-én, szerdán 19.00 órakor
a tavaly szeptember óta töretlen népszerűségnek örvendő Harmónia Táncklub kínál
ingyenes társastánc órát az érdeklődőknek.
A táncóra közös bulival folytatódik, amelyre
a klub vezetője és táncoktatója, Székely Attila a más helyszíneken működő klubjainak
táncos lábú tagságát is meghívta.
Május 10-én, csütörtökön 18.00 órakor a közkedvelt Örömzene sorozatban
Andrejszki Judit és Pejtsik Péter zenész
házaspár, gyermekeikkel közösen adnak
koncertet. Egy évvel ezelőtt már volt egy
hasonló kezdeményezés, akkor a „Család
Hete” programjait színesítette a jó hangulatú, teltházas koncert. A hetet az évek óta
nagy sikerrel megrendezett Ládafia garázsvásár zárja május 12-én 8.00-12.00-ig, ahol
asztaljegy megvásárlásával lehetőség nyílik
a megunt, kinőtt vagy feleslegessé vált holmik eladására. Ezúttal extra programelemek is színesítik a vásárt: a gyermekek öko
kézműves foglalkozásokon vehetnek részt,
valamint a Bogár Muzsika gyerekzenekar is
szórakoztatja majd őket.

Jótékonysági est a Nyári
Karitász Gyermektábor
javára
A budakalászi Szent Ferenc Karitász
Csoport és a Kós Károly Művelődési Ház
és Könyvtár közös szervezésében különle-

ges jótékonysági estet tartott a Művelődési
Házban, április 21-én. A Lenvirág Táncegyüttes meglepetés műsorát követően Pál
Feri atya, katolikus pap és mentálhigiénés
szakember előadását hallgathatták meg az
érdeklődők. A Fordulat – a változás kulcsa című, rendkívül szuggesztív és sok-sok
„aha-élményt” nyújtó előadás egyszerre volt
humoros, elgondolkodtató és szeretetteljes
segítő szándéktól sugárzó. A Művelődési
Ház terme zsúfolásig megtelt, amely egyrészt az előadónak, másrészt a budakalásziak példaértékű adakozási kedvének volt
köszönhető. Az est teljes bevételét, 305.200
forintot ugyanis a Cserkészházban tartandó
Nyári Karitász Gyermektábor támogatására ajánlották fel a szervezők, ahová nehéz
anyagi körülmények között élő, budakalászi
gyermekeket várnak. Sokan a pénzbeli adakozás mellett saját sütésű süteményekkel is
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, így
az előadás után jó hangulatú szeretetvendégségben is része volt a közönségnek.
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Közélet

Májusfa állítás a Sváb Házban
első napjaiban állítják fel a fiatal legények
szerelmük jeléül a feldíszített fát. A szép
népszokást elevenítették fel Wagner Katalin szervezésében a napokban először
a felnőttek egy jó hangulatú élőzenés est
keretében. A társaságot a pilisvörösvári
Madl sváb néptánccsoport szórakoztatta,
majd helyben sütött kolbász és csapolt sör
került a vendégek elé az asztalokra.

Színes szalagok lengenek a tavaszi
szellőben a Sváb Házban felállított májusfa ágairól. A hagyomány szerint május

Tegnap a Szalonka utcai óvodások is
ellátogattak a közkedvelt helyszínre, ahol
ők két kisebb ágat díszíthettek fel közösen
az óvónők segítségével. Az apróságok lelkesen vettek részt a kreatív, jó hangulatú,
múltidéző foglalkozáson.

Újra várja a strandolókat
a homokos Luppa strand

Megnyitja kapuit és megkezdi az idei
szezont a nagy sikerű Luppa strand. Május
11-től látogathatjuk a közkedvelt, minden
igényt kielégítő helyszínt, ahol a fürdőzés
mellett a wakeboardot és a sup-ot is kipróbálhatjuk. A gyermekek számára is számos
szolgáltatást nyújt idén is a strand, érdemes
kipróbálni!

A cseresznyefa teológiája
Szentistvántelep tavasszal a legszebb,
amikor a cseresznyefák virágai minden
utcát a tavaszi öröm szépségére festenek.
Nemeshegyi Péter atya mondatai jutnak
eszembe, aki Japánban volt misszionárius.
Ott, ahol az időjárás jelentés bemondja,
merrefelé van a cseresznyevirágzás. És az
emberek elmennek megcsodálni ezeket a
szép virágokat.
Élni jó. Ezt hirdeti a cseresznyefa, hiszen
virágzása és gyümölcse Isten üzeneteként
van jelen. Azt is tudatja, a világ nem megvásárolható.
Egy felmérésben az óvodás korosztály
azt mondta, hogy a csirke a boltban fóliában terem. Tudjuk, hogy az áruházak
télen-nyáron ontják magukból a dinnyét,
banánt, uborkát, a csomagolt húsokat…
Mindent csak pénzért. Minden megvehető.
A cseresznye más. Terem a fán. Virágjával és termésével ajándékoz meg minket.
Basó haikuja jut még itt eszembe:
„Nézd csak, nézd! Pásztortáska virágzik ott, annál a sövénynél.”
Ez az egész vers. Az ember mégis megérzi, hogy Basónak, aki nagy szegénységben élt és aki folyton vándorolt, egy
tavaszi napon a sövény mellett elhaladtában, mekkora öröme telt abban a senki
által észre nem vett kis fehér virágocskában. De találkozik vele, rátalál, megrendül, megérzi benne a nagy, teremtő
ősenergia jelenlétét és elcsodálkozik.
Jézus mondja: „Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe
sem gyűjtenek. Mennyei atyám gondozza őket. Nézzétek a mező virágait.

Salamon összes pompájában nem volt
olyan szép, mint egy közülük.”
Nem lehet a cseresznyevirágzást jogdíjasítani, az a virág mindenkinek nyílik.
Bárki arra jár, láthatja és nem lehet belépőjegyet szedni az örömért, amit nyújt.
Talán fura lenne, ha valaki a cseresznyefáját sövénnyel venné körbe, hogy
senki ne lássa a virágzást. Értetlenül
néznénk, ha a ház gazdája letépkedné a
virágokat, hogy másnak ne legyen szép.
A virágok láttán felderül az ember lelke.
Japánban a cseresznyefák virágzanak,
de termést nem hoznak. Ők nem ismerik
a cseresznyefa gyümölcsének az örömét.
A virágot könnyű megosztani, a termést
nehezebb. Az az én fám, az én házam előtt
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nő. Senkinek sincs semmi köze hozzá.
Jézus azt mondja: „Szerezzetek
a hamis mammonból barátokat.”
Ha találunk egy cseresznyéző fiatalt a
fán, el lehet kergetni seprűvel vagy megkérni, hogy szedjen nekünk is egy kosárral és beszélgetni vele. Ki vagy? Honnan
jöttél?
Jézus szavaival: „Akinek van, még
adnak, akinek nincs, még azt is elveszik,
amilye van.”
A cseresznyefa, ha ügyesen gondozzuk, barátságot teremt, amire nagyon
nagy szükség van.
Kelemen László, Pléb. Korm.
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Iskolai-óvodai hírek
 TELEPI ÓVODA
Egészséges élet, egészséges
gyermek

A Telepi Óvodában kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmód megalapozását. Hisszük, hogy ha már 3 éves
korban elkezdjük, ez a szemlélet beépül és
végig követi az óvodánkból induló gyermekek életét. Az egészséges életmódra nevelés is játékosan, tevékenységekbe ágyazva,
sok mozgással és közvetlen tapasztalatszerzéssel, korcsoportoknak megfelelő ismeretekkel valósul meg.
Április első hetében egészséghetet tar-

 NYITNIKÉK ÓVODA
Föld Napja az óvodában

A Nyitnikék Óvodában különösen törekszünk arra, hogy a gyerekek megtanulják
nem csak csodálni, hanem óvni is a természetet és a közvetlen környezetüket. Egész
évben tanítjuk nekik, hogyan spóroljanak a
vízzel és az árammal, mit is jelent a szelektív szemétgyűjtés, miért nem szabad szemetelni az utcán és hogyan valósulhat meg az
erdők, illetve a természetes vizek védelme.
A tél folyamán etettük a madarakat,
komposztáltuk a lehullott faleveleket, és
vigyáztunk a frissen ültetett facsemeték
egészségére, hogy tavasszal aztán megfigyelhessük, amint a rügyek kipattannak,
előbújnak a levelek és a hagymás virágok a
földből. Április 22. a Föld napja, ezért ezen
a héten különösen nagy hangsúlyt fektettünk a természet és a környezet védelmére, megbecsülésére. Egész héten remek
programokat élhettek át a kicsik, amikből
sokat tanulhattak a témában. Április 18-án
megnéztük a Művelődési Házban a Mimó

22

tottunk. Változatos programokon vettek
részt óvodásaink: a nagycsoportosaink
idén is indultak az immár budakalászi hagyománnyá vált, az Önkormányzat által
szervezett Mezei Futóversenyen, aztán Dr.
Tordas Dániel gyermekorvos jóvoltából
megismerkedhettek „Samuval”, a csontvázzal. Nagycsoportosaink nagy lelkesedéssel vizsgálgatták Samut, találgatták
melyik csontnak mi a neve, érdekes kérdésekkel bombázták a doktor bácsit, aki
szívesen mesélt még nekik a gyógyszerekről, injekciókról, az egészséges táplálkozás
fontosságáról és az orrfújás helyes technikájáról.
A középsősökhöz pedig Niki védő néni
látogatott el, a bátor jelentkezőknek vérnyomást mért. Aztán a sztetoszkópot is
kipróbálhatták és végül hallásvizsgálatot is
játszhattunk.
A kiscsoportosokhoz Baloghné Hellinger Éva jött, ő a vitaminokban, kalciumban gazdag táplálkozásról, a helyes fogápolásról tartott játékos, gyermek közeli
előadást.

A hét közepén pedig egy koraszülött
mentőautó parkolt be az óvoda udvarára.
Ezt minden csoport megnézhette, a gyerekek beszállhattak és közelről vizsgálhatták
meg a mentőautó belsejében lévő inkubátorokat, műszereket. Természetesen a
sziréna hangja sem maradhatott el.
E programok mellett minden csoport
kirándult a környéken, zöldség- és gyümölcssalátát készített, gyümölcsteát, kompótot, zöldséglevest főzött, zöldséget sütött, plakátokat készített.
Pénteken az elkészített plakátokból
kiállítást rendeztünk és egy mozgásos játékokkal teletűzdelt délelőttel zártuk az
egészséghetünket. Jutalmul minden gyermek banánt kapott, amit a Telepi Óvodásokért Alapítvány vásárolt.
Köszönöm szépen a meghívott vendégeinknek a bemutatókat, tartalmas előadásokat, kollégáimnak a lelkes megvalósítást és Csondor Kati Szmk elnöknek a
„banán-partyt”!

és Csipek című bábelőadást, aminek a témája az erdők védelme volt. A gyerekeknek
nagyon tetszett a műsor, amit alaposan át
is beszéltünk az előadás után. Csütörtökön
a vizek védelmét ismételtük át egy játékos
kirándulás során, mely alatt a Barát-patak,
az Omszk-tó és a Duna vizét figyeltük meg.
Pénteken pedig felvirágoztuk az óvodát.
Lelkes kis csapatok ültették a virágpalántákat a virágládákba a bejárathoz, az ablakokba, a korlátra, sőt még a kövek közé
is jutott, hogy ne csak tanuljanak róla a
gyerekek, hanem gyönyörködhessenek is a
természet pompás színeiben, és egy vidám,
szépséges óvodába léphessenek be reggelente. A rengeteg virágot, amit elültettünk,
ezúton is köszönjük szépen a szülőknek!

illetve a szentkereszti tájház udvarán és a
Pilis-hegy oldalában, az egykori Pálos kolostor romjainál rendeztük.
Iskolánk több mint ötszáz tanulója és
közel ötven pedagógusa vett részt a programon, melyet Budakalász Város Önkormányzata 300.000 Ft-tal, a Szentistvántelepi
Iskoláért Alapítvány pedig 250.000 Ft-tal
támogatott. Köszönettel tartozunk a rendezvény megvalósításához nyújtott segítségéért a Váci Tankerületi Központnak és a
Pilisi Parkerdő Pilisszentkereszti Erdészetnek is. Ezzel a széles körű együttműködéssel
igazán maradandó élményt nyújtottunk a
gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt.
A gyerekek a megszokott módon, a
vegyes életkorú csoportjukkal, azaz „megyéjükkel” a természetben barangolva hajtották végre az egyes állomásokon rájuk
váró feladatokat: a természetben megtalálható anyagokból mandalát készítettek,
énekeltek, sportoltak, az erdő élőlényeiről,
a mészégetésről tanultak, és egy érdekes kísérlet révén a növények színalkotó anyagait
is megvizsgálták.
A napot kora délután zártuk. Tanulóink
a feladatokat eredményesen végrehajtva,
kellemesen elfáradva érkeztek vissza az iskolába. Büszkék vagyunk a szervezésben, a
megvalósításban részt vevő kollégákra és a
derekasan helytálló tanítványainkra!

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA
„Megyés játékok”, a Föld napja
alkalmából a természetben

Iskolánk idén a Föld napjáról egy igazán
élményszerű, emlékezetes programmal emlékezett meg. A tanév utolsó Megyés játékát
a Pilisszentkereszt alatti Dera-szurdokban,

Éva Óvó néni, Zsiráf csoport

További események

Iskolánk tanulói és a kollégák egyaránt
igazán aktív időszakot tudhatnak a hátuk
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Iskolai hírek
 KALÁSZ SULI
A Föld világnapja

déssel és iskolatakarítással folytatódott,
több osztályunk a Művelődési Ház Föld
napi rendezvényét is meglátogatta.

ECDL vizsga

Szilvia, Kajári Vivien, Keszthelyi Blanka,
Kiss Bíborka, Krucsay András, Németh
Tamás, Szalai Ferenc, Tarjányi Milán. Felkészítő tanáruk: Jeney-Till Melinda
Gratulálunk nekik, csak így tovább!

Kalász Sulisok az Országházban

Április 22-e a Föld napja. Ezen a napon
kötelességünk, hogy felhívjuk a figyelmet a
környezetszennyezésre, és tegyünk ellene,
változtassunk ezen. Környezettudatos emberekké kell válnunk, ha azt szeretnénk,
hogy bolygónk továbbra is az otthonunk
legyen.
Április 21-én ezért gyűltek össze a Kalász
Suli diákjai és pedagógusai.
A Jobb Veled a Világ Alapítvány felhívására ezen a napon gyertyát gyújtottunk Földünk tiszteletére, és közösen elénekeltük a
program hivatalos dalát. Előtte pedig a 3.b
osztályosok adták elő a Föld meséjét, amelyet a kivetítőn színes képek illusztráltak.
A program virágültetéssel, szemétszemögött. A Szentistvántelepi Általános
Iskola felsős sakk csapata (Gabula Ádám,
Háromi Benedek, Mecsnóber Máté, Gabula Barbara) Szombathelyen az Országos Diákolimpián 6. helyezést ért el!
Április 10-én a
Digitális témahét keretén belül egy programozási ismereteket
oktató cég, a Dr.Code
Óbuda munkatársai iskolánk tanulóinak tartottak előadást az internet veszélyeiről. Április 20-26. között zajlott
a Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány
közreműködésével meghirdetett iskolai
papírgyűjtés, ami elképesztően sikeres
volt. A papírgyűjtés egy hete alatt hat (!)
konténert sikerült megtölteni újrahasznosításra kerülő papírral! Az esemény jól
illeszkedett a párhuzamosan zajló fenntarthatósági témahét programjaihoz. Áprilisban került megrendezésre az iskolai
Filmkészítő verseny is, amelyen Martini
Judit tanárnő, a Diákönkormányzat segítője iskolai „Oscar-díjakat” osztott ki a
nevezők között.

Tájékoztatás az iskolabővítésről

Az előző lapszámban rövid tájékoztatást adtunk az épületbővítési munkák
helyzetéről. A tulajdonképpen elkészült
épület használatba vételéről sajnos továbbra sincs hír. Emlékeztetőül: a 2017.
december 31-i készre jelentés ellenére továbbra sem látható, hogy mikor vehetjük
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birtokba
az elkészült tantermeket.

Az idei tanévtől kezdve 7. évfolyamos
diákjaink szakkör keretében készülhetnek
ECDL vizsgákra. Cél a két év alatt az ECDL
Base bizonyítvány megszerzése, mely 4 modulból áll:
– Számítógépes alapismeretek
– Prezentáció
– Szövegszerkesztés
– Online alapismeretek
2018. április 11-én a Számítógépes alapismeretek modul vizsgáját teljesítette kiváló
eredménnyel a 13 szakkörös:
Baló András, Borbényi Zoltán, Demeter
Márton, Erb László, Helle Krisztina, Holkó

Áprilisban a Kalász Suli negyedik évfolyamos tanulói hatalmas élménnyel gazdagodtak. Az Önkormányzat szervezésében
ellátogathattak országunk egyik legszebb
épületébe, az Országházba. A tanulók lelkesen készültek a látogatásra, előzetes kutató munkákat végeztek, hogy minél jobban
megismerhessék az épületet. Az érdekes
vezetés után a gyermekek élvezettel nézték
meg az Országházban található kiállítást is.
Köszönjük az Önkormányzatnak a támogatást, és a szép élményeket!

Zeneiskolai hírek
Zongoraverseny

2018. április 6.-8. között tíz növendékünk képviselte iskolánkat, az Oktatási
Hivatal által háromévente meghirdetett
XI. Országos Négykezes és Kétzongorás
Verseny döntőjében, Balassagyarmaton.
Az eredmények minden elképzelésüket felülmúlták, összesen 11 díjjal - négy I.díj, két
Nagydíj, egy Különdíj, egy II. és egy III.díj
valamint két tanári díj - és számos ajándékkal térhettek haza az öt különböző korcsoportban induló diákok és tanáraik: Drucza
Dávid János-Hegyi B. András, Bouchal
Dorottya Lili-Rozenberszki Zsófia, Pluhár
Zsófia-Szilágyi Zsófia, Somlói Kinga-Pluhár Zsófia, Máli Dorka-Szabó Zsófia, Hegyi
Bálint-Hegyi B. András.
Tanáraik: Dankovics Valéria és H. Kürtösi Mónika. A példátlan sikerhez mindenkinek szívből gratulálunk!

Országos Kalászi Tamburás Találkozó

A IX. Országos Kalászi Tamburás Taáprilis 14-én került megren-

lálkozó 8.
2018.
MÁJUS

dezésre a Kós Károly Művelődési Házban.
Budakalász, Pomáz, Szentendre, Kőbánya
és Tököl iskolai együttesei valamint profi zenekarok – a világhírű Söndörgő, a budapesti
Babra és a bajai Danubia zenekar – egyaránt muzsikáltak, s a rendezvényt fergeteges
táncházzal zártuk a Borvirág zenekar közreműködésével. Dr. Juhász Katalin érdekes
előadást tartott „A tavaszi ünnepkör délszláv
szokásairól”. Hálásak vagyunk, hogy Rogán
László, városunk polgármestere 300 ezer forintos önkormányzati támogatást biztosított
alapítványunknak, valamint további támogatók felkeresésében is segédkezett. Nagyon
örültünk a Schieszl borház által felajánlott
bornak és mustnak, valamint a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának, akik
a tőlük megszokott módon biztosították a
75 résztvevő vendéglátását. Köszönjük a zeneiskolai családoknak az alapítványi büfébe
felajánlott házi süteményeket és támogatói
belépődíjakat! Köszönet jár a Művelődési
Háznak, hogy termeit ingyenesen használhattuk, a hang- és fénytechnika mesterének
Sütő Lajosnak, a videofelvétel készítőjének
Neszveda Péternek, a rendezvény főszervezőjének, Pozsonyi Dávid tanár úrnak és a
lebonyolításban résztvevő növendékeknek,
szülőknek és tanár kollégáknak!
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Katolikus hírek
A Szent Ferenc Karitász Csoport beszámolója
Karitász Csoportunk egy éve alakult a helyi
katolikus Plébánia égisze alatt jó szándékú,
tenni vágyó önkéntesekből. Jelenleg 15-20
aktív tagunk van és sok alkalmi segítőnk.
Fő tevékenységünk a helyi nehéz és nehezebb sorsú családok, magányosak, betegek
támogatása, segítése, melyhez rengeteg
erőt és támogatást kapunk a budakalászi
lakosságtól, a hívektől, helyi vállalkozásoktól, az Örömsüti Mozgalomtól és a helyi
Baba-Mama Klubtól is! Szolgálatunk során
sokféle szükséggel találkozunk a súlyos lakhatási és anyagi nehézségektől, a mentális
és fizikai betegségeken át az elhagyatottságig.
Az összefogás az elmúlt egy évben lehetővé
tett nagyon sokféle támogatást, melyekből
csak a nagyobb projekteket emelnénk ki.
Egy év alatt több, mint 1500 kg tartós élelmiszert, 1200 adag meleg ételt és 100 tanszercsomagot osztottunk ki. Több, mint 30
családhoz látogatott el a Mikulás. Az idősek-

nek és a pszichiátriai betegeknek pedig 150
karácsonyi ajándékcsomag okozott nagy
örömet. Több, mint 1000 kg fabrikettet vittünk ki azoknak a családoknak, ahol a tartós fagyok idején elfogyott a tűzifa. Fél évig
támogathattunk 5 kisgyermekes családot a
havi szükséges pelenka mennyiséggel. Tavaly augusztus óta havi egy koncertet rendezünk a Luppa-tó melletti pszichiátrián
és idén elkezdtük a névnapozást is. Idén
márciusban beindítottuk a Szöszmötölőt,
mellyel a helyi idősek magányát szeretnénk
oldani kötetlen, vidám, hasznos közös
együttlét keretében. Áprilisban nagyon
szép együttműködés kezdődött a Művelődési Házzal, melynek első és egyben nagyon
sikeres eseménye volt Pál Feri jótékonysági
estje, melyen komoly adomány gyűlt össze
az augusztus 13-17. között, a Cserkészház
területén, közel 30 alsó tagozatos gyermek
részvételével induló, első karitász nyári
gyermek táborunk javára. A számok mögé

nézve, a legnagyobb örömet azért mégis a
közös küzdelmek, összekapaszkodások,
közös imák és az emberekben élő remény
és jóság megtapasztalásának pillanatai jelentik!
Soron következő eseményünk a június 2-i,
szentistvántelepi plébániai napon a karitász
kézműves asztal és sportszer gyűjtés, ahova
a vidám közösségbe vágyókon kívül, a még
jó állapotú bringákat, rollereket, görkorikat várjuk többek között. Június közepén
lesz még egy mozgalmas, közös cseresznyézésünk a felajánlott leszedhető telepi
cseresznyefákról, hogy jusson oda is, ahova
egyébként nem jutna. A nyár végére pedig
még egy tanszergyűjtést is tervezünk.
Köszönjük mindenkinek a rengeteg önzetlen támogatást! Hála mindezért!
Szent Ferenc Karitász Csoport
szentferenckaritasz@gmail.com
20/ 358 2679

Élet keresztyén Szemmel

Az irgalmas
szamaritánus méltatlan
utóda – 2. rész
...Kés lesz, vagy pisztoly? Villámlik át agyamon a kérdés, ááh persze! a
partvisnyél is trükk, de ócska trükk! De
nem kés és nem pisztoly: kenyér. Keze
matat még egy kicsit a kenyéren, hogy
mutassa milyen friss. Sok ilyet dobtunk
már a szemétbe otthon, gondoltam szomorúan, mert tudom, hogy Jézus számára a kenyér szent dolog, mint ennek
a szegény ördögnek itt, s az a minimum,
hogy az ember elszomorodik, ha Jézus
szent dolgait a szemétdombra küldi. Ez
az ember nem dobálja ki a kenyeret, az
biztos. Ebben bizonyosan krisztusibb,
hogy ne mondjam keresztyénebb, mint
én.
Tehát kell az Auchanba járni. Ott
szoktam autósokat leinteni, ahol az út
Pomáz felé ágazik le a benzinkútnál,
magyarázza szinte megállás nélkül. A
lámpánál több az esély. Csak nemrégiben kezdtem a kereszteződésen túl
stoppolni, tudja a kresztábla plusz tizenöt lépés, egy barátom mutatta meg.
Azért kellett, mert képzelje, egy alka-

Earl Stetson
Crawford:
A vak Bar meus
lommal egy autós, mikor kértem, hogy
vegyen fel, azt mondta hajoljon csak közelebb, én meg azt hittem nem hallotta
jól amit mondok, hát közelebb hajoltam.
Az ember egy égő csikket nyomott az arcomba, majd elhajtott. Most is, maga
előtt, egy autós, mikor az ablakán át
megszólítottam, leköpött.
Nemrégiben – dől ki az emberből a
fájdalom – a feleségemnek lett a lábában valami visszérpanasza. A kórházban
az orvos azt mondta, le kell amputálni
a lábát. Térdenállva könyörögtem neki,
hogy ne vágja le, mert ha én vak vagyok,
ő pedig csonka, tolókocsis, akkor aligha
tudjuk majd ellátni magunkat. Hála Istennek nem vágta le. Járni ugyan még
nehezen tud a feleségem, de legalább
megvan a lába. Tudja, amputálni könynyű és a tébé is sok pontot ad érte a kórháznak.
Befutottunk Szentendrére. Nincs
több nyomor, nincs több megaláztatás. Legalábbis a beszámolóba nem fér

több. Sután kotorászik az ajtónyitó kar
felé, de sokáig nem találja. Csak szótlan ülök, míg kitalál a kocsiból. Menet
közben rutinosan keresztbe tartott partvisnyél botja csöndesen megkondítja a
sarki kresztábla csőlábát és már tudja
is, hogy be kell fordulni. Én is megfordulok a szűk mellékutcában és látom
tovacsoszogni a járdán, amint felhajtok
a főútra.
*
Mindez már több mint tíz éve történt, de a lényeg azóta mit sem változott.
Nem nagy ügy, gondolhatnánk, mindennapos eset. A gondolkodó és érző embernek megmutatja azonban az egész
emberiség tragédiáját, mint teleszkóp
a világegyetemet a kémlelő szemnek. A
jézusi alkotmány második része szerint
az ember világának a felebarátiság törvényén kell felépülnie. „Szeresd felebarátod, mint önmagad”. Ne kérdezd ki a
felebarátod, mert Te vagy a felebarátja
mindazoknak, akiknek rád van szükségük. A keresztyén Európa állt legközelebb ahhoz, hogy erre az alapra álljon,
ám szorgos istentagadók kukába dobtak
hitet, erkölcsöt, felebarátiságot, s amit
helyette kínáltak, kínálnak, az keserű,
mint a rossz füvek, mint a halál. Ezért
mondta Jézus, hogy „aki velem nem
gyűjt, az tékozol”.
Glasz Péter
református presbiter
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Egészségklubunk működését
támogatja a

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI
HÍREK
Örömmel adjuk hírül, hogy a Nemzeti
Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiuma által a "Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.”
című pályázati kiírására benyújtott és
NEA-KK-18-M-0013 számon nyilvántartásba vett pályázatunk 200.000 Ft
összegű támogatásban részesült.
Alapszabályunk módosításával kapcsolatban a Budapest Környéki Törvényszék hiánypótlás beadását és ÚJ
KÖZGYŰLÉS MEGTARTÁSÁT rendelte el.
ENNEK IDŐPONTJA: 2018. MÁJUS 17. 17h,
helye: Faluház földszinti nagyterem.
Ahogy a kiküldött meghívóban is kértük, minden tagtársunk megjelenésére számítunk!
Új klubhelyiségünk berendezése május
közepére várható. Olyan tag- vagy lakótársat keresünk, aki segítene (akár csak
szaktanáccsal) linóleum lefektetésében.
Június 10-én a Pilisi Kóstolón több
főzőcsapatunk is megméretteti magát.

Hagyományos MOZGÁSÓRÁINK nyáron
sem szünetelnek. Az órák rendjéről a
csoportvezetők adnak tájékoztatást.
MEDIBALLRA továbbra is várjuk a jelentkezéseket e-mail címünkön.
Szakorvosi szűréseink ősszel folytatódnak. Az időpontokat az augusztusi
Hírmondóban, az Egészségház folyosóján látható hirdető vitrinünkben és
honlapunkon tesszük közzé.

ORVOSI ELŐADÁS
A májusi előadás időpontját és
témáját plakátokon,
levelezőlistánkon és honlapunkon
fogjuk közre adni.

KLUBNAP
Június 7. csütörtök 17h félévzáró klubnap, 80-ASOK KÖSZÖNTÉSE. Klubvezető
Lontainé Hegymegi Erzsébet.
Június 14. KIRÁNDULÁS VÁCRA a Szent
István székvárosai előadás-sorozathoz kapcsolódóan dr. Faragó Eszterrel.

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

Anyakönyvi hírek

KIRÁNDULÁS
Május 16. szerda: KOPASZI-GÁT HAJÓVAL. Találkozás: Hév Budakalász 9.06,
2. kocsi, utána Margit hídtól villamossal a Jászai Mari térre. A hajó onnan
indul 10.07-kor, a hajóút 1 óra. A
Kopaszi-gáton sétálunk egy jó órát,
aztán eszünk valamit. Hajó vissza:
indul 12.23, stb. óránként. Mehetünk
vele a Batthyány térig, de akár a Római partig is.
Június 20. szerda: PILISSZENTKERESZT
DERA-SZURDOK
Találkozás: Hév Budakalász 9.04, 2.
kocsi, utána a pomázi buszpályaudvarról a 9.35-kor Pilisszentkeresztre
induló busszal.
Program: Dera-szurdok bejárása túracipőben, fakultatív ebédelés az
Emma vendéglőben.
Visszaút: busz 12.10, 13.04, 14.30, 15.14
*
Szeptemberben buszos kirándulás
lesz, erről bővebb tájékoztatás a május
17-i közgyűlésen!

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

Áprilisi anyakönyvi események:
Házasságkötés
Áprilisban 11 pár kötött
házasságot Budakalászon.

Sok boldogságot
kívánunk nekik!

A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük
Budakalász Város legifjabb polgárait:
Berki Gyula Adriel
Németh Máté Benjámin
Pralovszki Dorina
Rogán Emília

Szabó Hanna Mária
Zséder Levente
Zsigó Adél Léna

Jó egészséget kívánunk nekik!

Gyászhírek
Áprilisban elhunytak:
Városunkban áprilisban
nyolcan hunytak el.
Részvétünk
a hozzátartozóknak!

A SZŰRŐVIZSGÁLAT
DÍJMENTESEN
IGÉNYBE VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje:
Szentendre Város Eü. intézményei
2000 Szentendre, Kanonok u. 1.
tel.: 06 (20) 234-5452
2018. május

A Budakalászon lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik
utolsó mammográﬁás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre
szóló meghívót kapnak mammográﬁás szűrővizsgálatra.
KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!

XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM z 2018. MÁJUS 8.
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Tavaszi Tófutás

TAVASZI TÓFUTÁS EREDMÉNYEI

Új rekord a tavaszi Tófutáson!

1. KÖR
Korcsoport

Évi két alkalommal rendezi meg
az Önkormányzat a megújult és
megszépült Omszk parkban a hagyományos Tófutást, melyre ez alkalommal is szép számmal látogattak el a
résztvevők. Idén új rekord született,
hiszen 803-an vettek részt az egész
régiót megmozgató sporteseményen.
Szikrázó víztükör, árnyas fűzfák,
tágas zöld tér. Érthető, ha idén a
szervezők ebbe a környezetbe helyezték át a rendezvény regisztrációs
helyszínét. Az eddig megszokottól
eltérően a tó József Attila utcai oldalán gyülekeztek az indulók már
reggel kilenc órától. Rogán László
polgármester családjával látogatott
ki az eseményre és vett részt ő is a
rajtoltatásban.
A versenyre több újítással is készültek idén a szervezők. A Mini
Maratont a közeli kertészeti áruháztól indították azok részére, akik az
emelt szintű, hét kilométeres távot
választották. További változás, hogy
a leigazolt profi sportolóknak külön
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kategóriát indítottak, így ők egymás
közt tudták összemérni erejüket. A
tájfutók számára a hagyományos tájékozódó pálya mellett idén verses és
ÖKO-kvíz körrel is készültek a szervezők.
Az izmok bemelegítéséről idén
Leidinger Dömötör, a Lenvirág
Táncegyüttes vezetője gondoskodott,
rendhagyó módon ritmusos népzene
kíséretében a kezdés előtt.
A Föld Éve jegyében idén nem
műanyag palackban, hanem biológiailag lebomló poharakban kapták a
sportolók az ásványvizet. A leggyorsabbak ez évben is egyedi tervezésű
pólót vehettek át. Újdonság, hogy az
Önkormányzat minden résztvevőnek városi logós kulcstartóval tette
emlékezetessé az eseményt. A díjakat Rogán László polgármester és
Bíró Attila, a magyar vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya adta
át. Köszönjük a lelkes részvételt és
gratulálunk a győzteseknek!

Nem Helyezés Név

Lány I.
II.
III.
Óvodás
Fiú
I.
II.
III.
Lány I.
II.
1-2.
III.
I.
osztályos Fiú
II.
III.
Lány I.
II.
3-4.
III.
I.
osztályos Fiú
II.
III.
Lány I.
II.
III.
Felsős
Fiú
I.
II.
III.
Lány I.
II.
III.
Junior
Fiú
I.
II.
III.
Nő
I.
II.
III.
Felnő
Férﬁ I.
II.
III.
Nő
I.
II.
Senior
III.
50+
Férﬁ I.
II.
III.

Asszonyi Emília
Berta Bejke
Schieszl Janka
Kamp Dávid
Hála Godvin
Lacza Bálint
Pokorni Bíbor
Drucza Veronika
Fekete Boróka
Angeli Márton
Nagy Bálint
Deli András
Lipcsik Anna
Lacza Gréta
Berényi Regina
Nagy János Szilárd
Filepkó Márton
Polonyi Bence
Berényi Zoé
Schieszl Hanna
Draxlear Alexia
Pász Csanád
Szentmihályi-Nagy
András
Koltai Marcell
Zoltán Petronella
Koroknai Mónika
Demeter Lívia
Csáki A la
Barna Zoltán
Kovács Gábor
Balázs Mara
Orosz Ágnes
Lovas Nikole
Pásztor A la
Pósa József
Kovács Péter
Schweigert Árpádné
Dr. Szántó Éva
Lőrinczné Takács
Kornélia
Dudás József
Veres Ádám
Bata Bálint
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Sport

OMSZK PARK
2. KÖR
Korcsoport Nem Helyezés
Lány I.
II.
III.
Alsós
Fiú
I.
II.
III.
Lány I.
II.
III.
Felsős
Fiú
I.
Lány
Junior

Fiú
Nő

Felnő

Férﬁ
Nő

Senior
50+

Férﬁ
Nő

Proﬁ
Férﬁ
Nő
Minimaraton

Férﬁ

II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

Név
Gálﬁ Gréta
Kun Kamilla
Deák Veronika
Nagy Bálint
Olsen Eirik
Novák Áron
Oláh Dóra
Bányász Flóra
Szendrei Sára Luca
Szentmihályi-Nagy
István
Deák Ferenc
Pejtsik Botond
Mi czky Boglárka
Forgács Anikó
Foki Réka
Takács Dániel
Varró Róbert
Marekkel Bence
Lihiné Dócsa Kinga
Kávai Anikó
Szőke Rita
Parlagi Mátyás
Takács Áron
Schiﬀerer István
Sosity Éva
Farkas Edit
Gyurinka Dagmar
Friedrich József
Bata Bálint
Hegedűs Zoltán
Leinhartné Knysser
Fa me
Zábráczki Ane
Simák Gergő
Szekeres Szabolcs
Jónás Zoltán
Gál Krisz na
Holler Dóra
Koltai Lilla
Roa-Pölöskei
San ego
Rozenberszki Dávid
Henglár György

Budakalászi vívósikerek
Egyre látványosabb eredményeket ér
el a Fénylakk-Budakalász vívóegyesülete.
A szakosztály különösen tőrben remekel,
Szerémi András révén az Európa- és világbajnokságon induló magyar válogatottnak
is lehet budakalászi tagja!
Évről évre lép előrébb és előrébb a
Fénylakk-Budakalász
vívószakosztálya,
melynek elnöke városunk polgára, Sághy
Ervin. Elsősorban férfi tőrben és veterán
párbajtőrben ér el szép sikereket a szakosztály, az eddigi legnagyobb bravúr a
férfi tőrcsapathoz fűződik, amely 2016
novemberében ezüstérmet nyert az országos bajnokságon. Veterán korosztályban
már országos bajnokot is avathatott a fiatal szakosztály, melyet vezetőként Szelei
István, korábbi olimpiai és világbajnoki
bronzérmes tőröző neve fémjelez.
Most nem kizárt az ennél is nagyobb
siker! A 28 esztendős Szerémi András

BMSE – Foci hírek
Nagy örömmel vehették birtokba új, fedett csarnokunkat sportolóink. A projekt
megvalósítása nagy energiát igényelt, de
mindenképp megérte. Láthattuk, milyen
lelkesedéssel kezdték meg edzéseiket a fiúk
a megújult helyszínen. Bérlőink is elégedetten vették igénybe az új pályát, hiszen
az időjárás többé nem akadályozó tényező.
Már esőben, szélben, rossz időben is lehet
használni a pályát, így megoldódtak a téli
felkészülési problémák is. Lehangoló másrészt, hogy rongálók már most befestették
a sátor egyik oldalát és ellopták a rögzítő
csavarokat. Így még inkább bebizonyosodott, hogy az egyetlen megoldás a hasonló
esetek megelőzésére az átmenő forgalom
megszüntetése, a terület lezárása.
Csapataink remekül küzdenek a bajnokságban. Három korosztályunkban is
kalászi csatárunk vezeti a góllövő listát. Továbbra is népes a sporttelep, egyre több helyi sportolónk rúgja a labdát. Szurkolóink
örömmel jönnek a mérkőzésekre, hiszen
látják focistáink fejlődését és elszántságát.
Hamarosan elkezdjük a következő beruházást, a nagy műfüves pálya építését.
Mindent elkövet a vezetőség, hogy Budakalászon legyen a legszebb sporttelep. Nagy

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

ugyanis remek vívással megnyerte a május 1-jét megelőző hosszú hétvégén a férfi
tőrözők Magyar Kupa-fordulóját, és ezzel
a második helyre jött fel a magyar ranglistán. Mivel legeredményesebb olimpiai
sportágunkban, a vívásban, négy versenyző indulhat a nyári Európa-, majd világbajnokságon, így jó esély van arra, hogy a
budakalászi vívás történetének első válogatottját avathatjuk! Még egy rangsoroló
verseny van hátra, melyet május végén rendeznek, sikeres szereplés esetén vb-induló
lehet Szerémi András, a Fénylakk-Budakalász sportolója!

szükség van az Önkormányzat támogatására, amit meg is kap az egyesület. Szervezünk gyermek tornákat is, hogy minél több
mérkőzést játszanak a srácok és minél több
település ismerje meg, hogy milyen kiemelkedő körülmények között sportolnak a budakalászi gyerekek.
Fenyvesi Zoltán szervezte meg az U-11es tornát, ahol több csapat részvételével
nagyszerű küzdelem és fegyelmezettség jellemezte a játékot. A torna végén mindenki
érmet és oklevelet kapott, amit örömmel
vittek haza a srácok. Egy szelet zsíros kenyér, egy kis üdítő is előkerült, amit a
szülők készítettek. Jó volt látni közel száz
ember vidámságát, melyet köszönetükkel
is kifejeztek. Szeretnénk minél több ilyen
eseményt létrehozni és továbbra is várjuk
a kis lurkók jelentkezését!
Jöjjenek sportolni, a kapu nyitva áll!

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
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