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Jól döntö ünk,
amikor a Budai út
felújítását
elhatároztuk
Interjú Rogán László
polgármesterrel (3. oldal)

„Van Jövőnk nekünk
magyaroknak”
Nemze Összetartozás Napja
Budakalászon
(6. oldal)

Evről-évre kevesebb
a szemét
Várostakarítás
(9. oldal)
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Képviselő-testüle döntések – 2018. május 31.
A 2017. évi költségvetési rendelet
módosítása
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását az tette szükségessé, hogy
az éves beszámoló leadásához egyes
előirányzatokon technikai módosításokat kellett tenni. Az előterjesztést az
Önkormányzat könyvvizsgálója megvizsgálta és rendeletalkotásra alkalmasnak találta.

nyilvánított Eurovelo6 kerékpáros útvonal Budakalászt érintő szakaszának
fejlesztésével kapcsolatban a tárgyalásos
eljárás lezajlott. Az egyeztető tárgyalás
során az államigazgatási szervek és az
Állami Főépítész nem tettek kifogást a
módosítással kapcsolatban. A rendeletet
a Testület elfogadta.

Szociális rendelet módosítása

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet
előírásai szerint a polgármester a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a
testület elé terjeszti az éves összefoglaló
belső ellenőri jelentést. Ezt fogadta el a
Testület.

A Pest Megyei Kormányhivatal a
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézménynél vizsgálatot tartott. Az ellenőrzés során jelezték, hogy a társult
települések rendeletein módosítani
szükséges oly módon, hogy meg kell jelölni azt a jogszabályt, ami a társulásban
ellátott feladatok részletszabályait tartalmazza. A módosítás csupán technikai
jellegű volt.

Az Önkormányzat 2017. évi összevont beszámolója

Óvodák Alapító Okiratának módosítása

Belső ellenőri jelentés elfogadása

Az Önkormányzat tavalyi évről szóló
összevont beszámolója a jogszabályi
előírásokkal összhangban tartalmazza
a mérleget, az eredménykimutatást és
a költségvetési jelentést. Az ebben szereplő adatokat, a zárlati munkálatokat
az önkormányzat könyvvizsgálója megvizsgálta és elfogadásra alkalmasnak találta, a beszámolót a Testület elfogadta.

Helyi Építési Szabályzat módosítása
A kiemelt jelentőségű beruházássá

A témához kapcsolódó információ a
polgármesteri interjúban található a 3.
oldalon.

A nemzetiségi önkormányzatok
2017. évi tájékoztatójának tudomásul vétel
A Német és a Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat elkészítette a 2017. évi
működésükről szóló tájékoztatót. A
bizottság kérte, hogy a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a testületi
ülésre a felhasználásról szóló pénzügyi
beszámolót csatolja, ami
megtörtént. A Testület a
tájékoztatót elfogadta.

Budakalászi hírek,
információk, rendezvények

HITELES FORRÁSBÓL,
>^S<S>͊
Budakalászi Hírmondó
budakalasz.hu
facebook.com/budakalaszvaros
ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬďƵĚĂŬĂůĂƐǌŽĸĐŝĂů

www.budakalasz.hu

Budakalász lendületben a
hiteles tájékoztatásért!

Pályáza indulás RÉV
fenntartására.
Képviselő-testület úgy
döntött, hogy indul a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „A kompok,
révek fenntartásának,
felújításának támogatására” című pályázatán.
A pályázati forrás igénybevételének célja a Luppa-szigetre vezető komp
motorjának cseréje. A saját
forrás összegét, 557.400
Ft-ot a Képviselő-testület
az Önkormányzat 2018.
évi költségvetésében biztosítja. Az igényelt támogatás összege: 1.300.600 Ft.
A pályázati támogatás
elnyerése esetén a Luppa-szigeti révet működtető

Tip Art Kft. tulajdonában lévő hajóba
beszerelt hajómotor az Önkormányzat
tulajdonában marad.

Kalász Művésze , Nevelési Alapítvány támogatása
A témához kapcsolódó információ a
polgármesteri interjúban található a 3.
oldalon.

Kaláz K . 2017. évi beszámolójának elfogadására
A gazdasági társaság vezetője beszámolt a kft. 2017-es évéről, és a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatást adott.

Budakalászi Közmű Üzemeltető
K . 2017. évi beszámolójának elfogadására.
A társaság végelszámolója beszámolt
a cég 2017-es évéről. A BKÜ Kft végelszámolása a cégbíróság döntése alapján
szeptember 30-i határnappal lezárul.

Alapítói javaslat a Kuratórium felé
A témához kapcsolódó információ a
polgármesteri interjúban található a 3.
oldalon.

Javaslat ingatlan belterületbe csatolására
A Berdó dűlőben található ingatlan
lakóházas beépítésre alkalmas, és tulajdonosa ingatlanának belterületbe csatolását kérte.

Gyermekvédelmi feladatok ellátása
Jogszabályi kötelezettség átfogó jelentést készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Beszámoló a Hulladékgazdálkodási
Társulási Tanács üléséről
A testület elfogadta a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás Tanácsa májusban tartott ülésének beszámolóját.

Javaslat a városi díjak odaítélésére
A közzétett felhívások alapján április
21-ig bárki javaslatot tehetett az elismerések odaítélésre, a díjazottak személyére. Jelölés valamennyi városi díjra
érkezett. A Testület zárt ülésen döntött
a városi díjak odaítéléséről.
A Képviselő-testület valamennyi
határozata és az egyes napirendek
előterjesztései teljes terjedelemben
megtalálhatók a város weboldalán a
Képviselő-testületi ülések és Határozatok menüpontban.
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

„Jól döntö ünk, amikor a Budai út
felújítását elhatároztuk”
Hamarosan befejeződik a Budai út felújítása, folyik az új iskola építésének előkészítése és a Gerinc utca építésével kapcsolatban is
van új fejlemény. Emelle a legutóbbi testüle ülésen számos –
összesen 17 – napirendet tárgyaltak a Városvezetők.
 Nagy erőkkel zajlik a Budai út
rekonstrukciója. Hogyan állnak
a munkálatok?
A Budai út első szakaszának felújítása lassan a végéhez ér. Úgy gondolom, hogy jól döntöttünk, amikor a
felújítás elindítását elhatároztuk. A leromlott állapotú óváros helyett a megújult szakasz szép, rendezett, korszerű
és zöld lett, méltó a város dinamikus
fejlődéséhez.
 Milyen fejlemények vannak
az új iskola építésével kapcsolatban?
Egy hónapja írtuk alá a szerződést
a közbeszerzés lebonyolítását végző
céggel. A megbízott vállalkozó az eljárás előkészítését végzi most. Az építést
nem nyilvánították kiemelt projektté,
így nyílt közbeszerzés lesz. Ez pedig
hosszabb, két-három hónapos átfutással zajlik. Az intézmény megvalósulását 2020-ra várhatjuk.
 A Gerinc utca építése fontos
kérdés a Berdó lakói számára.
Van fejlemény ezzel kapcsolatban?
Örömmel számolhatok be arról,
hogy az utca építési engedélye végre
megérkezett a jelentős kapacitáshiánnyal küzdő építési hatóságtól. Az
engedélyes tervek birtokában kollégáim már tudnak válaszolni a közbeszerzésre meghívott cégek szakmai
kérdéseire. Fontos, hogy nagy építési
kapacitással működő profi céget bízzunk meg a kivitelezéssel, hogy minél
kevesebb ideig tartson az építés. Reméljük a felpörgetett építőipari piacon
sikerül ilyen céget találnunk. Fontos
ugyanakkor itt is hangsúlyoznom, hogy
az építés felfordulással jár majd, erre

mindenképpen készüljenek az itt élők.
 Térjünk át a Képviselő-testületi döntésekre. A Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány
támogatásáról döntöttek a képviselők.
A Zeneiskola intézményvezetője
a IX. Országos Kalászi Tamburás
Találkozó szakmai programjainak
támogatására, a Kamp János Kapelle
zenekar karvezetője pedig a zenekar
szakmai táborának támogatására kért
pénzügyi segítséget. A város jóhírét
támogató tamburás találkozóra
300.000 Ft-os támogatást, míg a
városi rendezvényeken műsort szolgáltató fúvószenekar tábor költségeihez 150.000 Ft-os hozzájárulást
szavaztunk meg.
 A Budakalászért Közalapítvány alapítójaként az Önkormányzat javaslattal élt a
Kuratórium felé. Mit tartalmaz
ez az ajánlás?
A Közalapítvány működése az elmúlt időszakban megnehezült. Tagjait többször kísérelte meg összehívni
az ügyviteli tevékenységet ellátó Polgármesteri Hivatal, hogy a szükséges
pályázatok kiírása megtörténhessen.
Mivel ez ülések elmaradtak, a pályázati kiírásokat az Önkormányzat saját
forrásból pótolta és bonyolította le.
Mindezen túl az Alapítvány külső forrásokat nem tudott szerezni, kizárólag
az évente átadott önkormányzati hozzájárulást osztotta fel. Emellett a működés teljes adminisztrációját nem a
szervezet, hanem a Polgármesteri Hivatal munkatársai végezték. Mindezek
miatt az Önkormányzat, mint Alapító,
nem tartja hatékonynak az Közalapítvány működését és azt javasolta a ku-
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ratóriumnak, hogy fontolják meg és
hajtsák végre az alapítvány meglévő
teljes pénzügyi keretének – a rendeltetési célokhoz illeszkedő – felosztását
pályázatok kiírásán keresztül.
 Módosította a Testület az óvodák alapító okiratát is. Miért
volt erre szükség?
A következő nevelési évre az óvodába jelentkezettek száma meghaladja az Alapító Okiratuk szerinti
maximális férőhely számot. Az óvodai ellátás biztosítása a 3. évet betöltött gyermekek számára a fenntartó
Önkormányzat kötelező feladata,
ezért szükséges volt a csoportlétszámok emelése mindkét óvodában, és
ezzel együtt az alapító okiratok módosítása is. Az előírt 25 fős maximális csoportlétszám 20%-os túllépését
fogadtuk el mindkét óvodában. A
létszámkeret felemelése biztonsági
okból történt, az intézményvezetők
elmondása szerint nem valószínű a
keret kitöltése a csoportokban. Az
óvodai kapacitást megnyugtató mértékben a Vasút sori óvoda újjáépítése
növelheti majd.
 Zárt ülésen döntött a testület
a városi díjakról. Mit tudhatunk
a díjazottakról?
A díjazottak nevét egyelőre nem
szeretném elárulni. Annyit azért elmondhatok, hogy igazán méltó személyekhez kerülnek a nagy elismerést
jelentő kitüntetések.
A díjakat a Pedagógus, Semmelweis és Köztisztviselői Napon, valamint az augusztus 20-i államalapítási
ünnepen adjuk majd át.
2018. június 4.

3

Önkormányza hírek

Kátyúk nélkül

Az Önkormányzat megbízásából
lezárult a téli időszakban kialakult
kátyúk megszüntetése a városban. A
felmérés során kiderült, hogy a tavalyi évhez képest idén körülbelül másfélszer annyi úthiba található az utak
felületén.
A kivitelező a munka során először
körbevágta a korábban festékszóróval megjelölt kátyúkat és a keletkezett
aszfalthulladékot elszállította. Ezt
követően került sor a visszaaszfaltozásra, amelyet szakaszosan végeztek
néhány hét leforgása alatt. Ezeket a
javítási munkákat az Önkormányzat
kezelésében lévő utakon végezte el a
vállalkozó a város teljes területén, prioritás alapján.

Frissen feste padok
városszerte

Hétszázezer forintos önkormányza támogatás
a budakalászi diákoknak

Az Önkormányzat idén is anyagi segítséget nyújt a sokgyermekes és a szerényebb anyagi körülmények között élő

budakalászi családok számára. A kérelmeket az általános iskolák nyújtották be
a gyerekek év végi tanulmányi kirándulásának támogatására.
Az ezévi összeg mintegy kétszázezer
forinttal magasabb a tavalyinál, így a
két iskola tanulóinak összesen 692.000
forint anyagi segítséget nyújtott az Önkormányzat. A támogatottak közül
64 tanuló a Kalász Suli, 48 pedig a Szentistvántelepi Általános iskola diákja.

200 köbméter lom a Kolónián

Lebontották a Kolónia régi épületegyüttesét, annak korszerűtlensége és
balesetveszélyes állapota miatt. Először
a melléképületeket, majd a fő szárnyat
szüntették meg, a munkálatokról folyamatosan hírt adtunk.

Az elavult épületek padlásain nem
kevés lom, használhatatlan kacat halmozódott fel az évek során. Napokon
át hordták le onnan a törött bútorokat,
rongyos szőnyegeket, dohos ruhákat,
használhatatlan bútorlomot. A korábban ott lakók kiköltözésükkor mindezt
hátrahagyták. Az Önkormányzat megbízásából a teljes kiürítést követően összesen kétszáz köbméter, azaz 50 konténert
megtöltő szemetet kellett elszállíttatni.
A terület a bontási, rendezési munkálatokat követően mostanra teljesen megtisztult. Hosszú távú sorsa egy későbbi,
komplett rendezési tervben dőlhet el,
melyben a teljes Lenfonógyári területet
egy egységként kezelik.

Diák vagy? Dolgozz nyáron Kalászon!
Az Önkormányzat megbízásából
rendszeresen ellenőrzik a közterületen lévő ülőalkalmatosságokat, térképállványokat és játszóeszközöket.
Folyamatosan kezelik, frissítik és
korrigálják ezek felületét.
Nemrégen frissen festették a padokat szerte a városban, így az Egészségház környékén, a Lenfonógyári HÉV
megállóban, a postával szembeni területen, a Millennium emlékműnél és
a Kálvária dombon. Ez utóbbi helyszínen nem csak a gabion kövekkel
díszített hosszú ülőfelületet frissítették fel a városi karbantartók, hanem
a dombtetőn kialakított játszótér fa
eszközeinek festését, felületkezelését
is elvégezték.
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foglalkoztatási osztályán megjelenni.
A program június 18. - augusztus 31-ig
tart, azonban nem kell ezt az időszakot
végigdolgozni. Napi 4-6 órás foglalkoztatásra van lehetőség, a minimálbér arányos része illeti a diákokat.

Nyári diákmunkára van lehetőség a
városi zöldkarbantartóknál, melyet a
Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya támogat.
A jelentkezés feltétele, hogy a nappali
tagozatos 16-25 éves diák a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási
osztályán nyilvántartásba vetesse magát.
Ehhez személyes okmányaival, valamint
érvényes diákigazolványával, vagy iskolalátogatási igazolásával kell a járási hivatal

Az alábbi elérhetőségeken van lehetőség regisztrálni:
Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.
Tel: + 36 (26) 310-300
Ügyfélfogadás:
Hétfő:08:00–16:00
Kedd: 08:00 – 15:00
Szerda: 08.00 – 16:00
Csütörtökön nincs ügyfélfogadás, csak
elektronikus ügyintézés
Péntek: 08.00-12.00
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Önkormányza hírek

Végéhez közeleg a Budai út felújítása
a speciális helyszínre, így azok középtermetű, várostűrő fajták. Az ültetés után a
csepegtető rendszert építették ki, majd
3-4 centiméter vastagon fenyőkéreg borítást kaptak az ágyások. A munkálatok
keretében pollereket és kisebb mészkőtömböket is kihelyeztek, a frissen felújított járda megóvása és a szabálytalan
parkolás megakadályozása érdekében.
A posta közbe ivókút is kikerül,
emellett a rövid szakaszon négy helyen
ötállásos biciklitárolót helyeznek el. A
növénykazetták védelmet nyújtanak és

A korábbi rendeztelen, leromlott állapotok helyett hamarosan végre méltó,
igényes és rendezett körülmények fogadják az óvároson áthaladókat. A felújítás
megvalósítása a lakosok bevonásával közösen kialakított tervek alapján zajlott.
A felújítás egyik leglátványosabb eleme az új fasor telepítése volt. A díszfák
növekvő lombkoronájuk révén hamarosan zöldebbé változtatják a korábban kopár és rossz állapotú utat. A fákat a tervezés során szakemberek választották ki

biztonságosan elválasztják a gyalogos
forgalmat a gépkocsiktól. Nem utolsósorban a közmű szolgáltatók vezetékeit
is ezzel a megoldással lehetett jól megóvni. A természetességéért kedvelt mészkő
borítás kiegészítőjeként beültetett aljnövények zöldellnek itt.

A munkálatokat a Kormányhivatal
építéshatósága is ellenőrizte és a következő véleményt adta: „A parkolóhelyek
kialakítása a jóváhagyott tervdokumentáció szerint történik. A nem engedélyköteles tevékenységek, úgymint
járda, kapubejáró átépítései, illetve növénykazetták építése a kertészeti tervdokumentáció alapján a bejelentések
egy részének figyelembevételével folyik.
A Posta közben lévő ingatlanok gépjárművel és gyalogosan történő megközelítése nem lehetetlenül el. Az épülő
növénykazetták a gyalogosok és az ott
lakók gépjárművel történő közlekedését, biztonságát nem veszélyeztetik.” A
város minden beruházása szakmai tervek alapján, a szükséges hatósági engedélyek birtokában készül.
A felújítás ez évre tervezett szakasza
ezzel lezárul, a következő években kerülhet sor a folytatásra.

PÁ LYÁ Z AT

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

www.budakalasz.hu
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Nemze Összetartozás Napja

„Van jövőnk nekünk magyaroknak”
lezettségét a magyar nemzet tagjainak
és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolására.
Megerősíthetjük azt is, hogy Magyarország az egységes magyar nemzet
összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik
fennmaradását és fejlődését, támogatja
magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.

A június 4-i Nemzeti Összetartozás
Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező
nemzeti emléknap Magyarországon.
Ezen a napon 98 évvel ezelőtt a békeszerződés eredményeképpen a 325 411 km2
összterületű Magyar Királyság elveszítette területének több, mint kétharmadát
és lakosságának több, mint a felét. Az Országgyűlés 2010-ben törvény elfogadásával kinyilvánította, hogy “a több állam
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek államhatá-

rok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”.
Városunkban évek óta megemlékeznek a szomorú eseményről. A Kárpátok
őre szobornál tartott városi rendezvényen a résztvevők jelenlétükkel kifejezték a magyarság határokon átívelő
összetartozásának fontosságát. A nemzeti emléknapon beszédet mondott dr.
Dukai Miklós, önkormányzati helyettes
államtitkár. Az elöljáró a nemzeti értékek
megőrzésének jelentőségét hangsúlyozta,
ami kiemelt fontosságú a mai fenyegetett
Európában. Továbbá elmondta:
„A Nemzeti Összetartozás Napján
meg kell erősíteni Magyarország elköte-
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szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével. Ugyanakkor azt sem feledhetjük
el, hogy erős, kíméletlen erők dolgoznak
a nemzetek meggyengítéséért, a nemzeVállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát,
a Kárpát-medence természet adta és
ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk
gazdag hozzájárulás az európai egység
sokszínűségéhez. Tiszteljük más népek

tek Európájának felszámolásáért, egy
új kevert népességű és kultúrájú Európáért, az ez ellen lázadó magyarok elhallgattatásáért.

Tekintsük kötelességünknek, hogy a
trianoni békediktátum okozta nemzeti

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Önkormányza hírek

tragédiára mindörökké emlékezve, a
történtekből okulva, az elmúlt több mint
kilencven esztendő küzdelmeiben az öszszefogás példáiból, a nemzeti megújulás
eredményeiből erőt merítve, a nemzeti
összetartozás erősítésén munkálkodjunk.
Mert mit is ünnepelünk ma, a Nemzeti Összetartozás Napján? Úgy vélem,
hogy emléknap, de ne feledjük, hogy
egyben ünnepnap is!
A Nemzeti Összetartozás Napján azt
ünnepeljük, hogy közel 15 millióan vagyunk szerte a világban, és mindenkinek
megdobban a szíve a Magyar Himnusz
vagy egy gyönyörű népdal hallatán. Azt

ünnepeljük, hogy ha bármely honfitársunk nagyot alkot valahol a világban,
büszkén mondjuk: ő is magyar! Azt ünnepeljük, hogy bárhol járunk külföldön,
és meghalljuk a magyar szót, felkapjuk
a fejünket: magyar szavak!
Azt ünnepeljük, hogy határoktól, korlátoktól függetlenül van közös múltunk,
vannak erős gyökereink, amibe kapaszkodhatunk, igenis van közös jelenünk,

és még fontosabb: van jövőnk! Itt Európa közepén a múltunkra alapozva, a
jelenünkben megerősödve – van jövőnk.
Nekünk, magyaroknak.”
A műsorban felléptek a Lenvirág

Táncegyüttes fiatal tehetségei Pálpataki
táncok című előadásukkal, valamint
Kovács Nóri énekesnő eseményhez illő
dal-összeállításával. A megemlékezés
zárásaként Rogán László polgármester,
Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony
és a helyi képviselők koszorúzással rótták
le tiszteletüket szobor előtt.

„Így volt, s így lesz”
dott törvény a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindenkire, akik
a vérüket ontották, életüket kockáztatták
vagy áldozták Magyarországért.
Budakalász testvérvárosában, Lövétén ebből az alkalomból először tartottak ilyen nagy szabású megemlékezést,

Ez állt azon az emlékművön, melynél
a meghívott vendégek és Lövéte lakói
leróhatták tiszteletüket a Magyar Hősök
Napja alkalmából megrendezett megemlékezésen.
A magyar hősök emlékünnepét május
utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve,
akik az életüket áldozták Magyarországért.
A Hősök emlékünnepét az 1924-től
törvény rögzítette, mely kimondta, hogy
„minden esztendő május hónapjának
utolsó vasárnapját (...) a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”. Ennek ellenére az ünnepet
1945-től, a kommunista időszakban nem
tartották meg. A rendszerváltás után lehetett újra ünnepelni az elesett magyar
katonákat, majd egy 2001-ben elfoga-

melyre városunkat is meghívták. Budakalászt Máté István, a Pénzügyi és
Vagyonhasznosítási Bizottság elnöke,
Pál József, a Gazdasági és Adó Iroda
vezetője, Tolonics István, a Népjóléti
Bizottság Elnöke, valamint Kosznovszky
Gábor, a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási
Bizottság külsős tagja képviselte.
Egy országhatár, 757 kilometer, igaz
magyar szó, magyar mise, magyar közösség, magyar himnusz, magyar emberek mindenhol. Nem mobiltelefonnal,
hanem traktorral, teheneket hajtva, ka-
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szálva, dolgozva, bízva a jobb jövőben, a
nemzeti összetartozásban.
A május 27-én megtartott megemlékezés szentmisével kezdődött, melyet a
magyar himnusz eléneklése után a lövétei emlékműnél koszorúzás és egy igen
színvonalas műsor követett. Közel 200
lövétei katonára emlékeztünk, 200 élet,
200 család sorsa. Alkalom arra, hogy elmélkedjünk arról, mennyire hálásak és
szerencsések vagyunk.
A lövétei megemlékezésen részt vett
Németh Szilárd, a magyar Honvédelmi
Minisztérium parlamenti államtitkára,
valamint Lukács Bence Ákos vezető konzul.
Ezúton is köszönjük a meghívást Lövétének, Mihály Dénes polgármester
úrnak!
Máté István
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Zöld Zóna

Színes, illatos terek a városban

Az ősszel beültetett kétnyári árvácskák ideje letelt, ezek két szezont követően mostanra elvirágoztak, így az
Önkormányzat megbízásából megkezdték helyükre beültetni a változatos színű
és fajtájú egynyári virágokat. Már látható
a változás a Barát-patak felett ívelő kis
hídon, a Lövéte téren, a Klisovác utcai
temető rézsüjében és még számos helyen.
A szépen leomló muskátlik szintén a

Figyelem, parlagfű!

helyükre kerültek, melyek elsősorban a
kopár villanyoszlopok díszei. Az évek óta
népszerű, színes virágtornyokat június
elején helyezik ki a város kiemelt pontjaira. Büszkén mondhatjuk, hogy a környező településekről is járnak hozzánk
rendszeresen fotózni, kikapcsolódni. A
városi karbantartók a növényeket folyamatosan gondozzák, locsolják, különösen
kánikulában.

Zöldhulladék szállítási információ
• október 8-9., 22-23.,
• november 5-6., 19-20.
hétfői, illetve keddi napokon, a kommunális hulladék szállítási napjától függően.

Idén is közeledik az újabb parlagfű
szezon. E gyomnövény nagymértékű
elszaporodásának egészségkárosító hatása köztudottan jelentős. A parlagfű
elleni védekezés elsősorban az ingatlan
tulajdonosának, illetve használójának
a kötelezettsége. A hatóságok feladata,
hogy ha a tulajdonos ezt nem végzi el,
a mulasztó költségén elrendelik az ún.
közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Fontos tudni, hogy június 30ával lejár a parlagfű-mentesítési
türelmi idő. Ezt követően eljárást indítanak azokkal szemben,
akik elmulasztották a védekezést.
A bírság mértéke 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjed.
A parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke és eredmény
csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhető el. Így kérjük,
tegyenek eleget e kötelezettségüknek!
Fontos, hogy nem elegendő lekaszálni a
szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs
időszak végéig meg is kell őrizni.
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Az Önkormányzat több ízben is panaszt tett a szolgáltató Zöld Bicske Zrt.
felé a rendszeresen késve teljesített hulladékszállítás miatt. A cég elismerte a hiányosságokat és ígéretet tett a hulladék
időbeli elszállítására.
Az erősen kifogásolható teljesítés
miatt az Önkormányzat az április 28-i
korlátlan zöldhulladék-szállítás díját
nem téríti meg.
Emellett a szolgáltató a zöldhulladék szállítási időpontokat is módosította a korábban meghirdetett
dátumoktól eltérően. Ezek a Zrt. tájékoztatása szerint 2018-ban a következőképpen alakulnak:
• május 21-22.,
• június 4-5, 18-19.,
• július 9-10., 23-24.,
• augusztus 6-7., 20-21.,
• szeptember 3-4., 17-18.,

Azoknál a háztartásoknál, ahol
hétfőnként viszik el a kommunális
hulladékot, ott kéthetente keddenként szállítják el a zöldhulladékot.
Ahol kedden van kommunális
hulladék szállítás, ott pedig kéthetente hétfőnkénti a zöldhulladék
szállítás időpontja.
A zöldhulladék kihelyezése kétféleképpen lehetséges:
1. a szolgáltató matricájával ellátott zsákban,
2. a szolgáltatótól vásárolható zöldhulladék gyűjtő zsákjában
A kötegelt ágakra, illetve galylyakra is kell matricát helyezni. A
matricákat a szolgáltató postázza ki a
díjhátralékkal nem rendelkező ingatlantulajdonosoknak. A matrica a hulladékgyűjtő udvarban (Klinger Henrik
utca 1291/25 hrsz. – a volt Lenfonógyár
területén) zsákra cserélhető. Amennyiben térítésmentesen biztosított matricák
száma nem elegendő, a zöldhulladékos
gyűjtőzsákot a hulladékgyűjtő udvarban,
valamint a Vas és Háztartási Boltban
(Petőfi tér 3.) lehet megvásárolni.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Évről-évre kevesebb a szemét

Idén is sikeres volt a tavaszi várostakarítás. Az Önkormányzat minden
évben közösségi tevékenységre hívja a
város lakóit. Az akcióban kesztyűt, zsákot biztosítanak a résztvevőknek és a

munka végén közös ebédre várják a közreműködőket. A Várostakarítási napon
mindenki aktívan közreműködhet környezete rendezettségének és tisztaságának megteremtésében. Ez évben is
számos civil szervezet és lakóközösség
fogott össze és vállalta a város egy-egy
területének takarítását. Így megtisztult a Kispap utca környéke, a Lugas és
Puttony utcák melletti zöldterület, az

Omszk park, a Duna-part, a kutyafuttató, a Lenfonó HÉV megállótól a Szentendrei úton keresztül a Ciklámen utcáig
tartó terület, a Cserkészház környéke, a
Városhatár utca és a Béke sétány környezete.
A legtöbb szemetet a Lugas-Puttony
utcánál dolgozó családok gyűjtötték,
akik majd egy konténernyi hulladékot
szedtek össze a város határán kívül
eső bokrok, fák tövéből. Ez a rész már

A város többi részén dolgozók egyöntetűen arról számoltak be, hogy évről-évre egyre kevesebb a szemét. Ez
köszönhető egyrészt a városi zöldfelületi
munkatársak munkájának, másrészt a
városlakók környezettudatosságának.

Pomáz közigazgatási területéhez tartozik, az itt élőknek viszont fontos környezetük tisztasága, így vállalták, hogy
megtisztítják ezt a részt.
Délben a Művelődési Ház udvarán a
Budakalászi Baráti Kör tagjai paprikáskrumplival várták a közösségi akció
résztvevőit.
Köszönjük minden közreműködőnek
a munkáját!

Elkészült a járda a bevásárlóközponthoz
Kutyatámadás, szemétlerakat, graﬃtik, garázdaság. Ezekkel a problémákkal szembesült éveken keresztül Sárosi
Tibor, a BMSE elnöke nap mint nap az
egyesület magánterületén. Nagy értékű,
részben pályázati forrásból, részben
önkormányzati támogatásból nemrég
megépült focipályasátrukat is szinte
azonnal graﬃtikkel firkálták tele és ellopták azok rögzítő csavarjait. A BMSE
ezért hosszú türelmi időt követően lekerítette magánterületének határait. A
kerítésépítési munkálatokat rendészek
jelenlétével végezték, mert folyamatosan fenyegették, sértegették a focipálya
tulajdonos embereit.

A jövőben a bevásárlóközpontok felé
továbbra is eljuthatunk az Omszk parkon át, rendezett körülmények közt,
kivilágított aszfalt járdán haladva. A
bevásárlóközpont a biztonságos közlekedés feltételeit a saját területén maga
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is létrehozta. Új aszfaltozott járdát biztosított összekötve meglévő gyalogútját
a park sétányával. A parkoló melletti
dombok méretét lecsökkentették és a
játszóháznál lévő kanyart is levágták,
hogy a lehető legrövidebb úton közelíthessék meg az üzleteket. Itt egy új,
ledes lámpatestet is üzembe helyeztek.
A bevásárlóközponthoz emellett ingyenes buszjárat is a vásárlók rendelkezésére áll. Megnyugtató, hogy a focipálya
értékei és a sportoló gyermekek ezentúl
biztonságban lesznek és a jószándékú
gyalogosok is rendezett körülmények
közt közlekedhetnek.
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Közélet

Varázslatos Gyereknap
Az idei Gyereknap mindenkit elvarázsolt, és minden eddiginél többen voltak
rá kíváncsiak. A színpadi produkciók
közül legnépszerűbbnek a Fabula Bábszínház Vitéz László történeteit megelevenítő előadása bizonyult, és óriási
tömeg állta körül a Babtársulat Fenevadak az utcán című interaktív óriásbábos
műsorát is. Mint minden alkalommal,
most is nagy sikere volt LYN gyermekruha bemutatójának, a Kalász Singers
musical énekeseinek és a Welldance különböző korcsoportjai által bemutatott
táncoknak.
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Lufihajtogatónk különleges, személyre szabott kreációkkal örvendeztette
meg a gyermekeket. Azok közé tartozott,
akiknek meg sem állt a keze a rendezvény
alatt, akárcsak az arcfestőké, a henna
festőké vagy a hajfonóké. Állandó volt a
forgalom a városnéző Zetor traktoron és
a cirkuszi kalandpálya hat állomásán is.
Ez utóbbin a gyermekek nevezési lappal
vehettek részt, és egy-egy játékos feladat
teljesítéséért pecsétet kaphattak. Aki
mind a hat állomáson sikerrel mutatta
meg cirkuszi készségeit (zsonglőrködés,
artista számok, óriás buborék fújás stb.),
ajándék tombola szelvényt kapott, amivel a két tombolahúzáson ajándékot is
nyerhetett.

A kézműveskedést kedvelők most nagyon sokféle ötletből választhattak. Többek között lehetett virágos hajkoszorút,
vesszőparipát, varázspálcát és liszttel töltött „lufipofát” készíteni, textilállatkákat
varrni, pólót és tornazsákot festeni.
A rendezvényt színesítették az ajándék- és ételárusok, valamint az ilyenkor
elmaradhatatlan ugrálóvárak is. Az ünnepi műsort Gubás Gabi és zenekara jó
hangulatú, Bergengóciából jöttünk című
koncertje zárta.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Vendégünk Flusznik Elemér – a verklis

„Egy kihalt mesterség nyomában
– Nem vurlitzer a verkli, ezt szívvel
kell tekerni…”
A verkli német eredetű kifejezés, a Monarchiában nevezték így az utcai zenegépeket. A verklis – más néven kintornás – olyan személy, aki énekszóval,
hangszerrel kéretlenül is szórakozta a a körfolyosós bérházak lakóit, akik cserébe aprópénzt dobtak neki a gangról.
Mára már csak maroknyian maradtak a verklisek közül, akik fenntartják a
hagyományt. Őket főként rendezvények különleges színfoltjaiként láthatjuk,
hallhatjuk. A Budakalászon élő Flusznik Elemér közülük való, vele beszélgettünk az ötlet eredetéről és műhely tkairól.
 Miért vonzódsz a régi idők világához?
Ezirányú vonzódásom összefüggésbe
hozható a gyermekkoromban megélt
régiségekkel, zenélő szerkezetekkel és
órákkal kapcsolatos élményeimmel.
Nálunk családi hagyományként, akaratlanul tanultam meg a régi bútorok felújítását. Szebbnél szebb bútorok fordultak
meg a kezünk között és sok muzeális
lakásban jártam. Egy-egy örökségből
előkerült bútordarabot nem csupán a
funkciója miatt újítottak fel, története
volt mindegyiknek. A nagymama ott
tartotta az édességeket és külön jutalom
volt, amikor kinyílt a szekreter ajtaja,
hogy megkínálja az unokákat a benne
rejlő, kincsnek számító édességekből.
Emlékek tárháza egy-egy bútordarab.
 Hogyan találtál rá erre a kihalt
mesterségre? Mi vonzott benne?
Gyerekkori álmom volt a verkli, ami
összefüggésben lehet a cirkuszi világ és
a régiségek szeretetével. A balatonfüredi
Tagore sétányon érintett meg először az
élmény tizenegy éve, amikor az ottani
verklist hallottam. Ekkor döntöttem el,
hogy valóra váltom az álmom, így 2009ben egy hangszermúzeumtól sikerült
megvásárolnom a verklim. A legelső felkérésem a Budai várban a mesterségek
ünnepén volt, három egymást követő
napon zenéltem. Az első nap után, este
nem tudtam felemelni a karomat, hiszen
komoly fizikai munka órákon át tekerni
a verklin lévő kart. Megtapasztaltam,
milyen az igazi „kín torna”! Azóta már
ilyen nem fordul velem ilyen elő, megszoktam.
 Ma már nem sokan lehetnek az
országban, akik e hivatást űzik.
Hány regisztrált kintornás van?

Hazánkban jelenleg négy kintornásról tudok. Keszthelyen néhány év óta
rendszeresen megrendeznek egy nemzetközi verklifesztivál. Itt a környező
országokból számos verklit szerető muzsikus találkozik. Itt látogatóként voltam
több alkalommal is jelen.
 Mi az emberek reakciója az
előadásoddal és a műfajjal kapcsolatban? Befogadó a közönséged?
Rendezvényeken sokaknak könny szalad a szemükbe. Idősektől gyakran hallom, hogy a gyermekkoruk jut ilyenkor
eszükbe. Volt olyan idős bácsi, aki remegő kézzel vette elő ódon táskájából a
szinte régiségnek számító pénztárcáját
és aprót dobott a kosárkámba. A felnőttek is gyermekekké válnak és átszellemülten hallgatják a múltidéző muzsikát.
A kisebb gyermekek táncra perdülnek és
boldogan figyelik játékomat. Számomra
igazi feltöltődést jelent, hogy örömet
szerezhetek a közönségemnek.
Bilicsi Tivadar is megénekelte, hogy
„nem vurlitzer a verkli, ezt szívvel kell
tekerni!” Ez a zeneszalagom is megvan,
néhányan dalra is szoktak fakadni a hallatán.
 Milyen rendezvényekre, eseményekre hívnak? Mi a legkülönlegesebb fellépési élményed?
Nincs kötött fellépési helyszínem. A
születésnapok, esküvők, családi összejövetelek, hagyományőrző rendezvények mindegyikén különleges színfolt
a megjelenésem. A Fővárosi Állatkert
145. és 150. évfordulóján is én fogadtam a nagyközönséget. A legkedvesebb
élményem egy nyolcvanadik születésnapját ünneplő nagymama meglepetés
köszöntése volt. Az összes résztvevő,
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dédunokák, unokák, barátok izgatottan
várták az ünnepelt érkezését. Nagyszerűen sikerült a megélt pillanat, a néni
sírt és csak tapsolt, mindenki meghatottságára.
 Elmagyaráznád a hangszer működési elvét?
A szerkezet egy templomi orgona
működéséhez hasonlít. A levegő áramlását egy kar tekerésével vezérlem. A szerkezetben lévő tömlőn keresztül áramlik
a levegő és egy kis átmérőjű hengeren
keresztül halad a kilyukasztott papírszalag. Erre kerül maga a kotta és amikor a papírszalagon lévő lyuk találkozik
a levegőt áramoltató fém hengerrel, az
vezérli a megfelelő síp megszólalását.
Ebben a szerkezetben 19 hang és 32 síp
található.
 Budakalászon szerepeltél a tavalyi szüreti felvonuláson. Hogy
érezted magad?
Nagyszerű élmény volt! Nagyon sok
ismerőssel találkoztam, bár a verklis
köszönésképpen csupán egy biccentéssel jelezhet. A Schieszl Vendéglő szabad
tere adott otthont a fellépésemnek. Stílusában remek gondolat volt a helyszín
és a hangszer találkozása.
 Milyen helyi kötődésed van?
Budakalászon 1979 óta élek, korábban Kaszásdűlőn laktunk családi
házban. Akkor építették a lakótelepet,
választásunk nem volt, új otthont kellett
keresni magunknak. Nagypapám talált
rá erre a nagyszerű helyre. Itt kezdtem
iskolába járni és olyan barátságok születtek, amelyek még harminc év után is
meghatározóak az életemben.
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Kék hírek
Rögzíte e a kamera az oszlopdöntögetőt

Több bejelentés is érkezett a napokban
a József Attila utcából, rongálással kapcsolatban. A lakók arra lettek figyelmesek, hogy a járda vonalában elhelyezett
telefon elosztó oszlopokat kidöntötték
és ez több helyen a gyalogos forgalmat is
akadályozta.
Az önkormányzati rendészek félrehúzták az útból az oszlopokat és jelentést tettek a rendőrség felé, így az ügyben eljárás
indult. A kamerafelvételeknek köszönhetően kiderült, hogy az elkövető egy magáról megfeledkezett hátizsákos férfi, aki
május 25-én, péntekről szombatra virradó
éjjel hajnali egy óra körül garázdálkodott.
A telefon elosztókat időközben visszaállították eredeti helyükre és újra betonozták talpukat.

Még mindig bíznak a vasgyűjtőkben?!

gánszemélyek próbálnak hasznot húzni.
Az Önkormányzati Rendészek a hétvégén a József Attila úton észlelték, hogy
egy házaspár az út széli virágágyásból levendulát szed. Még épp időben sikerült
feltartóztatni őket, így csupán egy kisebb
mennyiséget tulajdonítottak el. Szerencsére a virágágyásban komoly kár nem
keletkezett. A Budapestről érkezett pár
rongálás miatt kirótt bírsággal távozhatott
a helyszínről.

Visszaju ato pénztárca
Ne dőljön be az ál-aszfaltozóknak!

Az utak kátyúzásának idején csalók járták a várost és zaklatták a lakókat, visszautasíthatatlan aszfaltozási ajánlataikkal.
A jelenség sajnos évről évre ismétlődik. Az elkövetők házakhoz csöngetnek
be, ahol azt állítják, hogy a kátyúzási
munkálatok során megmaradt aszfaltot
árusítja ki közreműködésükkel az Önkormányzat. Kérik, bízzák meg őket, szívesen
befoltozzák jó áron a magántulajdonú felületeken keletkezett hibákat, illetve burkolnak le kocsibejárókat, kerti járdákat. A
szolgáltatást nem a hivatalosan megbízott
aszfaltozó cég ajánlotta föl, a vállalkozó
elhatárolódik az esettől.
Legyenek elővigyázatosak, idegeneket
ne engedjenek be ingatlanukba!

Idén is munkába lendültek az illegális
vasgyűjtők. Lakossági bejelentésre indultak helyszínelni a napokban az Önkormányzati Városrendészek. A Csalogány
utca elején sikerült megtalálni és feltartóztatni a bejelentett furgont. A gépkocsi
belsejében addigra már összegyűlt egy kisebb mennyiségű begyűjtött fém hulladék.
Kérjük, ne előlegezzek bizalmat az ilyen
jellegű tiltott tevékenységgel házalóknak,
hiszen ezekben az esetekben szinte minden alkalommal visszaélésekről tudnak az
érintettek beszámolni.

Verekedés a bevásárlóközpontoknál

Idén is munkában a levendulatolvajok

Kóbor kecskék a városban

Sajnos gyakran előfordul, hogy közterületre ültetett értékes növényeinkből ma-
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a közlekedésben a kóborló állat. Az Önkormányzati Rendészeket a Damjanich
út 23. elé hívták ki a közterületen kóborló állatok miatt. Tulajdonosukat nem
tudták megállapítani, ezért a helyszínre
gyepmestert hívtak. Ő ellátta és gondoskodott a kecskékről, majd a Szentendrei
Árvácska menhelyre szállította őket. Az
összefogásnak köszönhetően végül hazakerültek az állatok.

Az eset még tavaly történt, amikor
egy autós több helyet elfoglalva parkolt a
bevásárlóközpont parkolójában. Emiatt
egy férfi nemtetszését úgy fejezte ki, hogy
felhajtotta a parkoló autó ablaktörlőjét.
Az esemény az autó tulajdonosát annyira
felbosszantotta, hogy bántalmazta az ablaktörlőt felhajtó férfit, aki életveszélyes
sérülést szenvedett. Az ügyben a nyomozók vádemelést javasoltak.

Gazdátlan sétálgatott a városközpontban két kecske nemrég. Néhány éve már
befogtak egy elcsatangolt szamarat a Petőfi téren, akkor nagy felfordulást okozott

Pechje mellett nagy szerencséje is volt
annak a férfinak, aki nemrégen vesztette
el pénztárcáját. Az Önkormányzati Rendészek egy Pomázi út melletti kátyúban
vették észre a fontos iratokat, pénzt is tartalmazó tárcát, melyet hamarosan vissza
is juttattak tulajdonosához. Az eset kapcsán az alábbi levél érkezett a Polgármesteri Hivatalba.
„Tisztelt budakalászi Önkormányzati
Rendészet!
Ezúton szeretném kifejezni maximális elégedettségemet és végtelen hálámat
Önök felé, amiért segítettek megtalálni a
pénztárcámat. Az összes iratom benne
volt, így rengeteg stressztől, további hoszszadalmas ügyintézéstől és nem utolsó
sorban az ezzel járó megannyi kiadástól mentettek meg. Szeretném kiemelni
Nagypál Gábor urat, aki személy szerint
megtalálta a pénztárcámat, emellett köszönöm az egész Rendészeti Csoportnak,
hogy kevesebb, mint 24 órán belül viszszajuttatták számomra a tulajdonomat.
Nem győzöm elégszer kifejezni, hogy
mennyire hálás vagyok a segítségükért!
Köszönöm a munkájukat!”

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Értékvédelem

Mesélő véde épületek 17.
Budai út 80.

Schieszl Konrád bácsi és ﬁa i . Schieszl Konrád

A Budai úton jelenleg festékszaküzletként működő ódon házba csöppenünk,
sietős vásárlók közt elvegyülve kutatjuk a
múltat.

Néhai Schieszl Erzsébet, Konrád bácsi
nagynénje lakott abban
a Budai úti házban, amihez több lépésben jutott.
Korábbi tulajdonosa Hábel Gyula köztisztviselő volt, felesége, Eta
néni otthoni varrásból kereste a kenyérre
valót. Fiuk, Gyuszi sportkiválóságként
1948-ban indult egy külföldi síbajnokságon. Innen Kanadába került és nem is jött
többé haza. Anyja sírva mutatta mindenkinek a fotóit. Amikor Gyula bácsi eltávozott az élők sorából az 1950-es években,
Eta néni végképp magára maradt.
Konrád édesapját, Schieszl Sebestyént
1949. június 8-án érte el az államosítás, sosem felejtik a dátumot. A jelenlegi Schieszl
Vendéglő helyén lévő épületet elvették a
családtól. A környéken ismert Erőss tanácselnök korábban pap volt, ám váratlanul
kivetkőzött önmagából, elhagyta korábbi

Évek alatt spórolta össze Erzsébet
a pénzt saját házra, nagy nélkülözések
árán. Mivel Hábel Eta néni is egyedül élt,
megvette a házát részletre és attól kezdve
együtt laktak egymás támaszaiként.

A 70-es évek végén, amikor odakerült
Erzsébet, egy nagyobb tatarozás során felAz üzletvezető lendületesen keveri a
festéket épp egy asztalos mesternek, közben hozzánk is van néhány kedves szava
a fotózást illetően. Az épületet bejárjuk,
megörökítjük, a ház története azonban
még várat magára. Jelenlegi tulajdonosa
keveset tud a múltjáról, így tovább kutatunk. A szálak Schieszl Konrád bácsihoz
vezetnek, aki maga az élő történelem városunkban. Ő osztja meg velünk éles memóriája montázsait.

hivatását és az egyik legnagyobb kommunista lett Budakalászon. Ő utasította ki a
családot 24 órán belül egy tanyára.
Erzsi nénit ekkor Kamp József zenész
házába fogadták be egy szobába. Konrád
bácsi alsós kisfiú volt ekkor, a tanyáról
nem tudott iskolába járni. Sárban, úttalan
utakon lehetetlen lett volna a közlekedés.
Iskoláztatását úgy oldották meg, hogy ott
lakhatott a nénikéjével Kampéknál.
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újították a házat. Néhány év múlva meghalt Eta néni, Erzsébetnek köszönhetően
utolsó éveiben azonban nem volt már magányos. Szép példa mindez a nehéz időkben jellemző példamutató emberi összefogás erejére.
A ház védett értékeit képezi az épület
faluképbe illő tömege, a homlokzat arányai, teraszba forduló tornáca, valamint
íves, fa tartószerkezete.
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Közélet

A város Önért

ƵĚĂŬĂůĄƐǌĨĞũůƅĚĠƐĞŬĠǌǌĞůĨŽŐŚĂƚſ͘ǀƌƅůĠǀƌĞĞŐǇƌĞƐǌĞďď͕ƌĞŶĚĞǌĞƩĞďďĠƐĠůŚĞƚƅďďĂǀĄƌŽƐ͘
hƚĂŬ͕ ŬƂǌƚĞƌƺůĞƚĞŬ ĠƉƺůŶĞŬ͕ ŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬ ƷũƵůŶĂŬ ŵĞŐ͕ ŶƂǀĞŬƐǌŝŬ Ă ŬƂǌďŝǌƚŽŶƐĄŐ͕ ƌĞŶĚĞǌĞƩ͕ ƟƐǌƚĂ͕
ǀŝƌĄŐŽƐĂǀĄƌŽƐ͕ŝŶƚĞŶǌşǀĂŬŽŵŵƵŶŝŬĄĐŝſĠƐĠůĠŶŬĂǀĄƌŽƐŝŬƂǌƂƐƐĠŐŝĠůĞƚ͘ƵĚĂŬĂůĄƐǌŶĞŵĐƐĂŬĂ
ŬƂƌŶǇĞǌƅ ƚĞůĞƉƺůĠƐĞŬ ǀŝƐǌŽŶǇůĂƚĄďĂŶ͕ ŚĂŶĞŵ ŽƌƐǌĄŐŽƐ ƐǌŝŶƚĞŶ ŝƐ Ăǌ ĠůĞŶ ũĄƌ͕ Ă ǀĄƌŽƐďĂŶ ůĂŬſŬ
ĠůĞƚŵŝŶƅƐĠŐĞ ƉĞĚŝŐ ŬĠǌǌĞůĨŽŐŚĂƚſ ŵſĚŽŶ ĠǀƌƅůͲĠǀƌĞ ũĂǀƵů͘  ĨĞũůƅĚĠƐƚ Ă ďƵĚĂŬĂůĄƐǌŝĂŬ ŝƐ ǀŝƐƐǌĂͲ
ŝŐĂǌŽůƚĄŬ͕ŚŝƐǌĞŶĂǀĄƌŽƐůĂŬſŬϴϭйͲĂǀĠůŝƷŐǇ͕ŚŽŐǇĂƚĞůĞƉƺůĠƐƐŽŬĂƚĨĞũůƅĚƂƩĂǌĞůŵƷůƚϱͲϲĠǀďĞŶ͘
ǌĂůĄďďŝĂŬďĂŶďĞŵƵƚĂƚƵŶŬŶĠŚĄŶǇĨĞũůĞƐǌƚĠƐƚĂǌĞůƅǌƅĠǀĞŬďƅů͘

:ƂǀƅŶĞŵǌĞĚĠŬĠŶĞŬƚĄŵŽŐĂƚĄƐĂ

ǀĄƌ
ŽƐ
szolg PŶƚ
álja!

/ĚƅƐĞŬ͕ƌĄƐǌŽƌƵůſŬƚĄŵŽŐĂƚĄƐĂ

ŝŶŐǇĞŶĞƐďƂůĐƐƅĚĞ͕ſǀŽĚĂŝƚŽƌŶĂƐǌŽďĂĠƉşƚĠƐ͕
ŝŶƚĠǌŵĠŶǇŝĠƉƺůĞƞĞůƷũşƚĄƐŽŬ͕ŝƐŬŽůĂĨĞũůĞƐǌƚĠƐ

ĂũĄŶĚĠŬŽŬ͕ƌĞŶĚĞǌǀĠŶǇĞŬ͕
ŝĚƅƐŬůƵďŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĞ

^ǌŝůĄƌĚ͕ũſŵŝŶƅƐĠŐƾƵƚĂŬĠƉşƚĠƐĞ

ůŚĞƚƅŬƂƌŶǇĞǌĞƚŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĞ

ŵŝŶĚĞŶďĞůƚĞƌƺůĞƟƂƐƐǌŬƂǌŵƾǀĞƐƵƚĐĂ
ƐǌŝůĄƌĚƷƚďƵƌŬŽůĂƚŽƚŬĂƉ

ſǀĄƌŽƐĨĞůƷũşƚĄƐĂ͕ƉĂĚŽŬ͕ƐǌĞŵĞƚĞƐĞŬĞůŚĞůǇĞǌĠƐĞ͕
ŬƵƚǇĂĨƵƩĂƚſůĠƚĞƐşƚĠƐĞ͕ǀŝůĄŐşƚĄƐďƅǀşƚĠƐ

Igényes zöldfelület ápolása

WĞǌƐŐƅŬƂǌƂƐƐĠŐŝĠůĞƚƚĄŵŽŐĂƚĄƐĂ

fásítás, virágosítás, mintegy húsz hektáros közterület
rendben tartása

ǀĄƌŽƐŝŶĂŐǇƌĞŶĚĞǌǀĠŶǇĞŬ͕ƚƂďďƐǌĄǌĞƐĞŵĠŶǇ
ĂDƾǀĞůƅĚĠƐŝ,ĄǌďĂŶ

<ƂǌƂƐƐĠŐŝƚĞƌƺůĞƚĞŬĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ

ĨƵƚſƉĄůǇĂ͕ƐĠƚĄŶǇ͕ĮƩŶĞƐƐͲŐĠƉĞŬ͕
ƉĂƌŬŽůſĂǌKŵƐǌŬͲƚſŶĄů͕<ĄůǀĄƌŝĂƉĂƌŬ

Intenzív kommunikáció

ƵĚĂŬĂůĄƐǌĂƉƉůŝŬĄĐŝſ͕ƵĚĂŬĂůĄƐǌ&ĂĐĞďŽŽŬŽůĚĂů
ĠƐĐƐŽƉŽƌƚ͕ƵĚĂŬĂůĄƐǌŝ,şƌŵŽŶĚſ͕ǁĞďŽůĚĂů

ƐǌĂďĄůǇŽŬƌſůďƅǀĞďďĞŶĂŬƂǌƂƐƐĠŐŝĞŐǇƺƩĠůĠƐƐǌĂďĄůǇĂŝƌſůƐǌſůſϭϭͬϮϬϭϱ͘ƂŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƟƌĞŶĚĞůĞƚďĞŶŽůǀĂƐŚĂƚŶĂŬ
;ǁǁǁ͘ďƵĚĂŬĂůĂƐǌ͘ŚƵͬŽŶŬŽƌŵĂŶǇǌĂƚͬƌĞŶĚĞůĞƚĞŬͬŚĂƚĂůǇŽƐͲƌĞŶĚĞůĞƚĞŬͿ͘

Ön a közösségért
ůĞƚƺŶŬƐŽƌĄŶƐǌĄŵŽƐŬŝƐĞďďͲŶĂŐǇŽďďŬƂǌƂƐƐĠŐŚĞǌƚĂƌƚŽǌƵŶŬ͘ŐǇŝŬŝůǇĞŶĨŽŶƚŽƐĠƐŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌſŬƂǌƂƐƐĠŐĂůĂŬſŬƂƌŶǇĞͲ
ǌĞƚ͕ƚĄŐĂďďĂŶĂǀĄƌŽƐ͕ĂŚŽůĠůƺŶŬ͘ŚŚŽǌ͕ŚŽŐǇŵŝŵĂŐƵŶŬĠƐĂŬƂƌŶǇĞǌĞƚƺŶŬƐǌĄŵĄƌĂŝƐŽƩŚŽŶŽƐůĞŐǇĞŶĞǌĂŬƂǌĞŐ͕ĨŽŶƚŽƐ͕
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Építészet

Hurrá, építkezünk!
Részletek a Településképi Arcula Kézikönyvből – 4. rész
Az idei év lapszámainak építészeti témájú rovatában Budakalász Településképi Arculati 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

Budakalász Ófalunak nevezett része
az eredeti településmag, mely a Kálvária-domb szoknyájaként falusias, helyenként zártabb beépítéssel kíséri végig
a főutat. Itt találhatóak az igazgatás, az
oktatás legjelentősebb intézményei és a
templomok.

A valamikori Ófalu a mai Budai út és
a Damjanich utca találkozása környékén
alakult ki, helyenként hangulatos girbegurba utcákkal, a patakot, mint természeti adottságot követve. Területének
egy része sík, a Budai úti telkek végében
azonban löszfal emelkedik. Ófalu fölé
magasodó Kálvária-dombon Árpád-kori
templomrom, a dombra felvezető utcában évszázados pincék sora áll. A terület fő ütőere a kis teresedésekkel kísért
Budai út, melynek kerítéseihez illesztve
eredeti és újjáépített körmeneti kápolnákat is láthatunk. Az utcaképek meghatározó elemei még az ásott kerekes kutak, a
keresztek és a patakot átívelő hidak.
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Ófaluban a beépítési mód zömében oldalhatáros, mely követi a terep adottságait. A házak jellemzően az utcavonalon
állnak. Ófalu jellegzetes épületei az utcára merőlegesen álló, a kert felé tornáccal nyíló ún. hosszúházak. Homlokzatuk
meghatározó elemei a vakolatdíszekkel
keretezett két kis ablak, a színes üvegberakásos, áttört tornácajtó. Több esetben
az oromfal csonkakontya alatt felső sarkain lecsapott, osztott üvegezésű padlás
szellőzőablak nyílik, mely visszatérő,
kedves építészeti elem a kalászi házakon.
A másik jellemző épülettípus a településközpont felé városiasodó szövet
részeként az utcával párhuzamosan áll,
szomszédaihoz zártsorúan kapcsolódik.
Vakolt, finoman díszített homlokzatának
hangsúlyos eleme a kétszárnyú fa kapu,
valamint a tető jellegzetes padlásszellőzői.
Az Ófalu területe jellemzően sűrűn beépült terület, és erős építészeti hatásokkal bír. Egyértelmű cél a hagyományos
kalászi utcakép megőrzése az eredeti
építészeti elemek megtartásának támogatásával. Új épületek építése, meglévők
átépítése esetén azok továbbgondolásával, a folytonosság megőrzésével.

Telepítés

zamos elhelyezésű épületek vannak.
Valamennyi épület az utcafronton áll.
Igazodjunk a már kialakult, harmonikus
rendhez! Az utcakép védelmében, több
telek egyesítése esetén, az így létrejövő
„óriástelekre” nem helyezhető el a telekmérettel arányosan növekvő „óriásház”,
helyette gondolkodjunk több kisebb épületben.

Magasság

Ófaluban jellemzően földszintes épületek állnak, ezért új építésnél is igazodjunk e meglévő környezethez.
Amennyiben a telekméret megengedi, a használat pedig igényli a tetőtér
beépítését, csak az utcafronttól hátrébb
javasolt a térdfal megemelése és a tetőablakok elhelyezése.
Az utcafronton őrizzük meg, vagy állítsuk vissza a kalászi házak jellegzetes
homlokzatát.

Tetőforma, tető-hajlásszög

a ház köve a
kialakult beépítési
vonalat
a ház nem áll be a
meglévő épületek
sorába

3

Az Ófalu beépítésének rendje a falukép jellemző tényezője. A keskenyebb
telkes területeken az épületek a telek oldalhatárán állnak. A szélesebb telkekre
szabdalt tömbökben az utcával párhu-
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Az Ófaluban kis fesztávra épített, így
kisebb tömegű, nyeregtetős épületeket
találunk, jellegzetes ereszmegoldással,
a tornác felett ereszcsendesítéssel. A
hosszúházak jellegzetessége a 3-5 cserépsoros kis csonka kontyolás, valamint
az utcai homlokzat oromdeszkás kialakítása. Új építés esetén a területre jellemző,
hasonló tömegű és egyszerű tetőformájú
épületben gondolkodjunk. A túl meredek
(„alpesi”) illetve túl alacsony („mediterrán”) hajlásszög, vagy a tördelt, bonyolult tetőforma idegenül hat és megbontja
Ófalu egységes utcaképét, ezért kerülendő.
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Kós Károly
Művelődési Ház
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Budakalászi Kultúrcseppek
Mindennapi függőségeink és egyéb lélekbúvárkodások

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban már évek óta nagy sikerrel fut a
Lélekbúvár című sorozat. Neves pszichológusok, pszichiáterek, mentálhigiénés
szakemberek tartanak ismeretterjesztő
előadásokat. Megfordult már nálunk Prof.
Dr. Bagdy Emőke, Dr. Belső Nóra, Tari Annamária és Pál Feri atya.
Május 24-én Dr. Zacher Gábor volt a
vendégünk, aki Mindennapi függőségeink
című előadásában világosította fel a közönséget arról, hogy milyen sokféle függőségi
veszélynek vagyunk kitéve mindennapi
életünkben. A mobiltelefon és számítógéphasználattól kezdve a dohányzáson, alkoholfogyasztáson és gyógyszerszedésen
át egészen a tévésorozatok nézéséig széles
a függőséget okozó tevékenységek palettája. Zacher főorvos úr kórházi praxisából
számos konkrét példával mutatta be ezek
megjelenését életünkben, és érzékeltette,
hogy milyen károkat okozhatnak testi-lelki
jólétünkben.
Kiváló humorával, szuggesztív előadói
stílusával egyszerre volt szórakoztató és

elgondolkodtató. Sok személyes történettel tette előadását baráti beszélgetéshez
hasonlóvá. Az előadás csattanójaként azt
is megtudhattuk, hogy a szakember maga
is évtizedek óta pipázik, ezenkívül falja az
izgalmas sorozatokat, és nem utolsósorban
munkaalkoholizmusban „szenved”. Ő úgy
érzi, hogy ezek a „függőségek” nem tartoznak a káros kategóriába. Arra biztatott,
hogy mi magunk tudjuk mérlegelni, mi jó
nekünk és mi nem. Ha nem vagyunk benne
biztosak, érdemes megkérdezni valakitől,
akinek a véleményében megbízunk és objektíven tudja megítélni helyzetünket.

A nyári szünet után folytatódik a közös
lélekbúvárkodás. Szeptember 27-én Dr.
Kádár Annamária mesepszichológus jön el
hozzánk, hogy a mesék szerepéről beszéljen.
Szó lesz arról, hogy milyen életkorban milyen mesét meséljünk a gyerekeknek ahhoz,
hogy fejlődéslélektani szempontból éppen
azt kapják meg, amire szükségük van. A
mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének
legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálék,
amely életre szóló nyomokat hagy a gyer-

mekben. Ezért fontos a jó meseválasztás.
Ám nemcsak a mesének, hanem a mesélés
bensőséges hangulatának is kulcsszerepe
van, mert megadja az érzelmi biztonságot,
azt a nyugodt, csendes és szeretetteljes légkört, amelyben meg lehet pihenni, el lehet
lazulni, amivel le lehet zárni egy mozgalmas
és eseménydús napot. A kisgyerek a mesehallgatás során nemcsak a szülőre, hanem
befelé is figyel, saját vágyainak megfelelő
fantáziaképet alkot, ami segíti őt a nap folyamán felgyűlt belső feszültségei, negatív
érzései, félelmei feldolgozásában.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy
november 16-án Müller Péter írót láthatjuk vendégül sorozatunkban, aki a hazai
spirituális irodalom egyik legismertebb és
legnépszerűbb alakja. Könyvei az utóbbi
évek legsikeresebb ezoterikus kötetei közé
tartoznak, ezt jelzi a több százezer eladott
példány. A Benső mosoly I-II., a Szeretetkönyv, az Örömkönyv, a Jóskönyv – hogy
csak néhányat említsünk legsikeresebb
könyveiből – olvasók tízezreire voltak és
vannak nagy hatással. Előadása után természetesen szívesen dedikálja majd könyveit.

Pályázat
Szent István Alapítvány ösztöndíj pályázata
A Budakalászi Szent István Alapítvány, mint ahogy 1989 óta minden
évben, az idén is meghirdeti ösztöndíj
pályázatát felsőfokú intézményben tanuló tehetséges, jól tanuló,
de rászoruló budakalászi diákok
részére.
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni, de a második félévi támogatást
csak az eredményes első félévet igazoló
diák veheti át. Az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. A

pályázat a pályázati űrlap kitöltésével és
beadásával válik elbírálhatóvá. Mellékelni kell az év végi bizonyítvány/leckekönyv másolatát.
A pályázati űrlap átvehető: a Szentistvántelepi templomban és a Budakalászi
plébánián (2011 Budakalász Ady E. u. 1.
Hétfő, kedd 09.00-11.00, csütörtök-péntek 15.00-17.00), illetve elektronikusan
igényelhető a kulindaniel@gmail.com
e-mail címen. További tájékoztatás kérhető ugyanitt.
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A pályázatok beadási határideje:
2018. augusztus 10.
Helye: 2011 Budakalász, Ady E. u. 1.
Beadási formája: kizárólag papír
alapon.
A kuratórium a hagyományoknak
megfelelően augusztus 20-án, a szentistvántelepi templom kertjében tartandó
városi ünnepségen hirdet eredményt és
adja át az I. félévi ösztöndíjakat, illetve a
támogatásokat.
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Közélet

Zebra, oroszlán, gekkó
a gyermekorvosi rendelőben

Anyák napi köszöntés
az Idősek Klubjában

„Szól a kakukk, a rigó, édesanyám
szíve jó!” – csendült fel az óvodás
kórus hangja az idősklubban anyák
napján. Meghatottan köszönték meg
a klubtagok e kedves gesztust az apróságoknak és a pedagógusoknak,
hiszen – ahogy elmondták – száSzorgos kezek festették ki a gyermekorvosi várót. A falakon egy egyész
állatkertet szemlélhetnek mostantól a
rendelésre érkező gyerekek. Az átalakítást Dr. Tordas Dániel gyermekorvos

az asszisztens néni könnyen elterelheti a
félősebb gyerekek figyelmét egy-egy ér-

dekes kérdéssel. Például: „Hol van a katica a képen?”vagy „Mit csinál a maci?”.
Így oldottabb lesz a hangulat, kevesebb
kezdeményezte és a megvalósítást Dr.
Németh Márta doktornő is támogatta. A
kivitelezéshez Rogán László polgármesteri keretéből nyújtott anyagi segítséget,
Külüs László a helyi művészkör vezetője
valamint Ali Vali grafikusművész pedig a

szakmai kordinációt végezték. A kivitelezésbe doktor úr ötlete nyomán bevonták
a budakalászi gyerekeket is. A rendelőben így mintegy 30 kisebb és nagyobb
gyerek zsongott, ezúttal nem betegség
miatt. A kicsik ecsettel a kézben maguk
tették színessé, élővé a várótermet. Az
állatok még az orvosi rendelőbe is belopóztak. Ezentúl, amikor a doktor bácsi
vizsgálja a kicsiket, vagy éppen oltást ad,
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a félelem és több a bizalom. A művészek
és a helyi művészkör tagjai a munka
végén kiigazították, letisztázták és egységbe rendezték a kis kezek munkáját,
így a rendelő a közös alkotás eredményeként barátságos dzsungellé változott.
Az alkotók munkáját kézlenyomataik is
megörökítik. Az édesanyákat távozáskor
Tordas doktor még egy szál virággal is
köszöntötte anyák napja alkalmából. Innentől kezdve már egy új világ fogadja a
rendelőbe érkező gyerekeket. Mostantól
a várakozás is érdekes lesz a kalászi gyermekrendelőben, ahol rengeteg izgalmas
részletet lehet felfedezni a falakon.

mukra ők a jövő reménységei. Idén
is nagy szeretettel várta a gyerekeket
a Telepi Óvodából a szervező, intézményvezető Zelizi Erika. A helyi oktatási intézményekkel rendkívül jó a
kapcsolata az önkormányzati fenntartású klubnak, melyet ilyenkor évről-évre tovább erősítenek. Az idős
generáció és az óvodás korosztály között mintegy összekötő hídként, építő
lelki kapcsolat jön létre a találkozók
alkalmával.
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Kocsifesz vál – „Minden, ami keréken gurul”
A látogatók autólegendákat láthattak az
’50-es, ’60-as, ’70-es évekből a Kós Károly
Művelődési Ház udvarán, ahol hatodik alkalommal gyűltek össze az old timerek. A
legrégebbi veteráncsoda 1956-ban készült
el a gyártósoron. Újjáéledt ismét a magyar rally hőskora, hiszen az autóssport

A fesztivál alapötletét maga a Kalászi
Kocsi adta, amelyet Európa első kocsiábrázolásának tekinthetünk. A leletet egy régészeti ásatás során találták meg Budakalász
határában. A kocsi a körforgalomban is
látható nagyobb méretben, amely a város
identitását is jelképezi.
Benkó Attila munkáját Török Péter tájszervező segítette, aki autóversenyzőként is
ismert. Kézenfekvő volt számukra, hogy a
téma „minden, ami keréken gurul” legyen.

több szakága is képviseltette magát a verseny-autó kiállításon, ahol egy igazi különlegességet, egy Subaru Impresát is láthatott

a közönség. Motorok is szép számmal voltak jelen a múltból és napjainkból is. Idén
helikopterszimulátorral, lego szalonnal, gokart pályával készültek a szervezők. Különlegesség volt a nagy sátorban az óriás, 500
négyzetméteres RC autós pálya is. A kisebbek a színpadon gyerekfellépőket láthattak,
illetve részt vehettek kézműves foglalkozásokon, ugrálhattak a légvárban, traktoros
városnézésen vehettek részt. A koncertek
estébe nyúlóan folytatódtak és idén először
utcabállal zárult az esemény.

Óvodai hírek
 TELEPI ÓVODA

Nyuszi csoportos
gyerekek a Reptéren

Az egyik szülő jóvoltából – Diera Balázs
– szerdán buszra szálltak a nagycsoportos Nyuszik és útnak eredtek a reptérre.
Az utazás lázában égve várták a gyerekek,
mikor láthatják már a repteret és amikor
végre a látóhatáron feltűntek a repülőgépek, a gyerekekből egyöntetűen fakadt fel
a kiáltás: vaóóóó! Először az Aeroparkban
„repkedtek” a Nyuszik vagy éppen repülőgépet vezetve szállították társaikat fent a
magasban. Végre aztán 10.00-kor indult a
reptéri busz, melyet Szúnyog úr vezetett,
Gróf úr idegenvezetésével. Mielőtt rácsodálkozhattunk volna a fel- és leszálló repülőgépek látványára, mindenki átment egy
ellenőrző kapun. Ahogy Brúnó emlékezett

később: „tetszett az ellenőrzés, mert vicces
volt, hogy le kellett venni a sapkákat, mellényt, szemüveget.” És végre Zoli szavaival
élve: „elhúzott több repülő is a fejünk felett.” Láthattuk, amint leszállásra érkeznek
a repülők, hallhattuk a hangjukat, fejünk
felett repültek el a madarakkal együtt. A két
óra buszozás alatt nemcsak élményekkel,
hanem a reptérről szerzett ismeretekkel is
gazdagodtunk. Jó volt szárnyalni, még ha
csak képzeletben is.

Nagyon hamar eltelt a mögöttünk lévő
néhány hónap, észre sem vettük, és már az
évzáró ünnepségre készülődtünk.
A nagy nap előtt két-három héttel már
lázasan készítettük a kellékeket a meseelőadáshoz, próbáltuk a mesét, és egy vidám
tánccal is készültünk. Ünneplőbe öltöztettük a tornatermünket, igazi kis mesevilágot
teremtve. Ebben a szülők is sokat segítettek, otthon készültek a szélforgók és egyéb
papírdíszek.
A sok munkának köszönhetően az előadás remekül sikerült, örökre szóló élménynyel lettünk gazdagabbak mi is, és úgy
gondolom, a gyerekek sem fogják sokáig
elfelejteni azt a délutánt, amikor elballagtak az oviból…

Kinga néni, Nyuszi csoportos óvó néni

 NYITNIKÉK ÓVODA

Évzáró, ballagás
a Nyuszi csoportban
Véget ért az első tanévünk a Pomázi úti
óvoda kis épületében.
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Nagyváti Rita,
Nyitnikék Óvoda Nyuszi csoport
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Iskolai hírek

Pályáza programok

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA
Három első osztály indul

Az iskolánkat fenntartó Váci Tankerületi Központ az iskola kezdeményezésére
kiadott osztályindítási engedélye lehetővé
teszi, hogy a Szentistvántelepi Általános
Iskolába beiratkozott körzetes, budakalászi gyermekek ne két magas, hanem
három, alacsonyabb létszámú osztályban
kezdhessék meg általános iskolai tanulmányait.

Eseménydús hetek

Az idei május még a szokásosnál is eseménydúsabb volt iskolánkban. Május 5-én
tartottuk hagyományos sportnapunkat,
amelyen tanítványaink és családtagjaik vehettek részt. A sportnap nemcsak arra teremt alkalmat, hogy a mozgásban gazdag,
egészséges életmód felé irányítsuk a figyelmet, a közösségépítésnek is fontos eszköze.
A résztvevők ezen a szombati délelőttön a
lehető legkülönfélébb módokon tehették
próbára ügyességüket, gyorsaságukat.
Május 11-e az Alapítványi napi műsorunkról szólt. Ezen az estén negyedikes és
nyolcadikos tanítványaink minden évben
egy kifejezetten erre az alkalomra összeállított tánckoreográfiával kápráztatják el
a nézőközönséget, idén sem volt ez másképp. Felléptek az RSG-s lányok, Wettstein
Etelka vezetésével működő színjátszókör
és az ugróköteles csoport is. Ebben az évben Séra Anna tanárnőnek köszönhetően
a szokásos műsorszámok mellett tovább
színesítette a műsort az iskola hosszú évek
után újjáalakult énekkara is, amelynek fellépésére különösen büszkék vagyunk!

nítványaink hamarabb megtanulták, mint
általában egy tanórán feladott verset, sőt
az udvaron azóta is éneklik: „Tessék engem
békén hagyni, kedves pedagógusok…” Persze a helyesírási és más iskolai szabályok
ellen lázadó Szirtes Marci a darab végére
megbékélt az „elipszilonnal” és a helyes
használatot forszírozó tanerőkkel is.

Tanterembővítés
Május közepén és végén a leányfalusi
Vadkacsa Sportegyesülettel együttműködve iskolánk száz felső tagozatos tanulója
két csoportban egy-egy kétnapos kenutúrán vehetett részt. A túra Esztergomban
indult, a csodálatos Dunakanyaron keresztül vezetett, majd visegrádi sátrazás után
Budakalászon végződött. Igaz, a második
csoport túráját a mostoha időjárási körülmények miatt rövidíteni kellett, de túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy felejthetetlen napokat töltöttünk együtt a Vén Dunán.

„Határtalanul!” gyűjtjük a kilométereket

Egy váratlanul adódott pályázati lehetőséget megragadva nyolcadikos diákjaink
Pünkösd után négynapos „Határtalanul!”
kiránduláson vettek részt. Az utazáson
életre szóló élményekkel gazdagodtak tanítványaink. Mindeközben hetedikeseink
már készülnek a június elején megvalósuló, ötnapos szepességi „Határtalanul”
tanulmányi útra.

Sirály, a király!

A hónap végén alsó tagozatos tanulóink
Bosnyák Viktória írónő és Szirtes Marcell
gyermekszínész előadását, a Sirály, a király
című darabot nézhették meg. A sok humorral fűszerezett darab „főcímdalát” ta-

Az előző sorokból kiderült, iskolánkban
zajlanak az események. Sajnos ugyanez
nem mondható el a kiemelt projektnek
minősített iskolabővítésről. Gyakorlatilag
2017 december vége óta nincs érdemi előrelépés. November elején kellett volna átadni az elkészített tantermeket, de június
elején még mindig nem lehet tudni semmi
biztosat. Az átadás akadályaként hol minőségi hibákat, hol módosítandó szerződést,
hol a kivitelező magasra srófolt anyagi követelését jelölik meg. Kérdéseinkre, segítségkéréseinkre érdemi választ, intézkedést
nem kaptunk. Bízunk benne, hogy a megrendelő Nemzeti Sportközpontok, illetve a
kivitelező Primogen FM Kft./Laterex Építő
Zrt. vezetése mihamarabb rendezni tudja
a függőben lévő kérdéseket annak érdekében, hogy az új tanév kezdésére rendelkezésre álljanak az új termek. A kialakult
helyzetet már csak azért is felháborítónak
tartjuk, mert iskolánk az Önkormányzattal és a Váci Tankerületi Központtal együtt
nem kevés anyagi és egyéb terhet vállalt a
mihamarabbi befejezés érdekében: a tavalyi tanévet rendkívüli tanítási szünet elrendelésével lerövidítettük, az étkezőt a tavaly
őszi hónapokra konténerekbe költöztettük,
a gyerekek által használható udvar alapterületét átmenetileg minimálisra csökkentettük.
Kovács Kristóf Áron
intézményvezető

Zeneiskolai hírek
2018. április 20-án rendeztük meg az
Első Kalászi Énekes Tavaszköszöntő találkozót Kodály Zoltán emlékére, melyen
szólóének és csoportos ének kategóriában

– hangszerkísérettel vagy anélkül – 21
műsorszámmal vettek részt a helyi általános iskolás és zeneiskolás gyermekek. A
zsűri tagjai Vakler Anna, a Zeneakadémia
népdal tanára (iskolánk egykori alapító
tanára), Németh István a Zenetudományi
Intézet munkatársa és Sasvári Borbála, a
szentendrei zeneiskola népdal tanára vol-
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tak. Kiemelendő a Kalász Suli 2.b osztálya,
akik népi furulya-ének, valamint gyermekjáték produkciójukkal melengették meg
a zsűri és a jelenlévők szívét. A találkozó
szünetében tízóraival, daltanítással és
gyöngyfűzéssel színesítettük a programot
a gyermekek számára. Felkészítő tanárok
Nemesné Baján Panna és Németh Péter
(KASU) és Papp Ágnes (KAMI) voltak. Köszönjük a Művelődési Háznak a helyszín
biztosítását, valamint Papp Ágnesnek a
szervezést, a szülőknek és zenetanároknak
a lebonyolításban nyújtott segítségét!
2018. május 11-én Tökölön a Pest-megyei "Szárnyaló" Pünkösdi Népdalünnepen az alábbi eredmények születtek: Ezüst
Dalosmadár Díjat Lyócsa Gabriella Mária;
Arany Dalosmadár Díjat a Dönöge együttes, Gődény Boglárka Kincső, Osváth Zita,
Váradi Lili Emma és a Zsálya énekegyüttes; Gyémánt Dalosmadár Díjat Bogdán
Nikolett, a Dönöge együttes és a Budakalászi Tamburazenekar, Drong Anna Viola,

Májai Liliána Angelika, Szabados Orsolya
és Vági Dorottya kapott. Felkészítő tanárok: Papp Ágnes és Pozsonyi Dávid. Szívből gratulálunk!
Május 9-én rendeztük a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett „Kodály 135+1” pályázat projekt előadásait. Az
egyikben Kodály-kiállítást és improvizációs workshopot tartottunk, a másikban Kodály gyűjtéseiből összeállított koncertet. A
pályázatot összeállította és résztvevő citerás, hegedűs, népi énekes és népi furulyás
gyerekeket felkészítette Dömény Krisztián,
Sáringer Kálmán és Papp Ágnes
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 KALÁSZ SULI

Iskolánk tanulója le az év diákújságírója

A közel 30 éve működő DUE (Diákújságírók Országos Egyesülete) május 11-én
rendezte meg a 25. Országos Ifjúsági Sajtófesztivált. A rendezvénynek a budapesti
TESLA adott otthont. Az esemény támo-

Határtalanul –
Osztálykirándulás Szerbia

Szerbiába kirándultunk a másik hetedikes osztállyal 2018.május 7-9. között, hogy
meglátogassuk az ottani testvériskolánkat
és három szép napot tölthessünk el együtt
egy idegen országban barátainkkal és tanárainkkal.
Már a buszon éreztük, hogy valami nagyon jó dolog fog történni velünk és bár
kicsit álmosak voltunk, mégis nagyon jó
hangulatban telt az út Adáig, ahol a szállásunk is volt.
A szobák elfoglalása után elindultunk
Moholra, a testvériskolánkhoz. A helybeli
gyerekek és tanáraik nagyon kedvesen fogadtak minket, még egy kis süteménnyel és
frissítő itallal is megkínáltak.

A ZENEISKOLAI FELVÉTELI
MEGHALLGATÁST (készségfelmérést) június 14-15-én, (Cs-P) 15-19 óra
között tartjuk a Művelődési Házban,
15-19 óráig az egyéni hangszeres jelentkezőknek (2. osztálytól), 17-18 óráig a
szolfézs előképzős jelentkezőknek (1.
osztályosok, óvodások). A várakozási
idő csökkentése érdekében élhetnek az
időpontfoglalás lehetőségével a 26/343418-as és a 30/445-8383-as telefonszámon. Részletek a www.kami.hu honlapon.
BEIRATKOZÁS a jelenlegi növendékeinknek a következő tanévre: június
18-20-ig (H-K-SZ) 8-18 óráig a Zeneiskola titkárságán.

Az iskola hatalmas tornatermében barátságos mérkőzést játszottunk a moholi
gyerekekkel, ami egész végig nagyon vidám
hangulatban telt. Visszafelé még megálltunk Szarvas Gábor és Damjanich János
emlékszobránál, ahol a diákönkormányzat
képviselői koszorúkat helyeztek el. Miután
az első nap ezzel véget is ért és mindannyian
nagyon elfáradtunk, szinte alig vártuk, hogy
újra a szállásunkra érjünk és pihenhessünk.
Másnap reggeli után elindultunk Zentára, ahol egy kilátóra is felkapaszkodtunk.
Innen gyönyörű kilátás nyílt a városra. Ezután igazgató úr vendégei voltunk fagyira,
majd felfrissülve Szabadka felé vettük utunkat. Itt idegenvezető kalauzolásával megtekintettük a gyönyörű városházát, majd
a palicsi tóhoz is ellátogattunk. Ezután a
szálláshelyünk közelében várt ránk még egy
program. Egy kis ortodox templomba látogattunk, ahol egy helybéli tanárnő mesélt
a templomról. Visszamentünk a szállásra,
ahol egy kis pihenő és vacsora után nyugovóra tértünk.
A hazautazás napja hihetetlen gyorsan
eljött, azonban még vártak ránk programok: reggeli után elindultunk Óbecsére,
ahol a Than Károly múzeumot látogattuk
meg. Sok érdekes, interaktív játékot lehetett
itt kipróbálni és ezáltal bepillantást nyerni
a fizika érdekes és meghökkentő világába.

gatói között számtalan médium mellett a
Honvédelmi Minisztérium és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma is ott volt. Ünnepélyes keretek között ezen a napon adta
át a DUE elnöksége a Tehetségkutató Diákmédia Pályázat nyerteseinek jutalmát, az
elismerő okleveleket. Iskolánk diákújságíró
csapatából öten vettek részt az országos
megmérettetésen.
Kitartó és szorgalmas munkájuknak köszönhetően ketten is kimagasló eredményt
értek el.
Schuster Dominic (6.c) a zsűri különdíjában részesült,
Varga Izabella (8.a) pedig az „Év diákújságírója” lett,
I. helyezést kapott az általános iskolások
versenyében.
Szívből gratulálunk tehetséges diákjainknak és felkészítő tanáruknak, Séra
Andreának, aki iskolánkban az újságíró
szakkört vezeti!

Reneszánsz projekt hónap

Az idő itt is gyorsan repült, indulnunk
kellett vissza a szállásunkra, ahol egy ízletes ebéd után, indultunk vissza Magyarországra.
Biztos vagyok abban, hogy mindannyian
felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk
ezalatt a három nap alatt, ami a HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT keretében valósulhatott meg. Köszönet érte!

A 3.a osztályban ma lezárult a reneszánsz projekt hónap. A záró napon lovagi
torna, reneszánsz vetélkedő volt, majd a
szülők, a gyerekek és a meghívott vendégek
lakomával ünnepelték az egy hónapos program lezárását.

A Kalász Suli
7. osztályos tanulója
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Katolikus hírek

#SzerelemBudakalász

kal összekötnek és megtartanak bennünket
a nehezebb időkben is.

Végéhez ért a #SzerelemBudakalász
(házas)pároknak szervezett 8 hetes programja, azonban sokunk életében folytatódik a kaland!

Várakozásainkat messze meghaladva,
170 pár regisztrált a programra, több mint
110 pár a harmadik feladatot is teljesítette,
végül az összes feladatot teljesítők száma
49 volt. Hiszünk benne, hogy akik egy feladatot is megcsináltak, tanúbizonyságát
adták elkötelezettségüknek és lépést tettek
a kapcsolatuk ápolására. A jó cél mellé állt
a Művelődési Ház, a Szentistvántelepi Katolikus Plébánia, sok helyi vállalkozás és két
könyvkiadó is, lehetővé téve ezzel a színes
programok kivitelezését és a díjazást.

A játék során hetente kettesben teljesítendő feladatok célja a kapcsolatok
feltöltése és megerősítése volt. Megtapasztalhattuk, hogy tudatos tervezéssel a rohanó
hétköznapokba is belefér az egymással
töltött minőségi (célzott, zavaró tényezők
nélküli) idő, illetve milyen jó érzés egy-egy
beszélgetés mentén a társunk mélyebb
megismerése, értékeinek felfedezése. A
játékos formába rejtett tartalommal – Budakalász térképén játszódó társasjáték,
randevú titkos levéllel, kincskeresés a Luppa-szigeten – pedig új közös élményeket
szerezhettünk, melyek láthatatlan szálak-

A záró eseményt május 27-én tartottuk
a Művelődési Házban. Hortobágyiné Dr.
Nagy Ágnes és férje, Hortobágyi Tibor – a
Családi Életre Nevelés program megálmodói és vezetői – tartottak előadást, majd a
számos támogató felajánlásából származó

ajándékok átadása következett. Az ünnepséget jó hangulatú beszélgetés, pogácsázás
zárta, ahol mindenki megoszthatta tapasztalatait, személyes megélését a kalanddal
kapcsolatban. Nagy örömünkre szolgál,
hogy a visszajelzések alapján sok házaspárt
sikerült kiszakítani a szürke hétköznapokból, többen jelezték, hogy nagyon jót tett a
kapcsolatuknak, sok olyan téma is felmerült, amit régen, vagy egyáltalán nem beszéltek még meg és jó tanulság volt, hogy
kis tervezéssel és odafigyeléssel megoldható
a közösen töltött minőségi idő, melyre a jövőben is szeretnének odafigyelni!
Nagel István és Ági

Élet keresztyén Szemmel

Át vagyunk verve
A városatyák beszélgetése tompa zümmögésbe olvad az ülésteremben. A puha
morajfelhőt éles koppintások zaja kergeti
szét, hirtelen csönd támad, s a polgármester belépését régi szokás szerint egy míves,
nagyméretű jogart tartó szolga jelenti be:
„Hölgyeim és Uraim – a polgármester
úr!” A képviselők felállnak, díszes ruhában
belép a polgármester...
Oldham, Anglia. A város az ipari forradalom nyertese, Nagy-Britannia felemelkedésének egyik füstös, szennyes, de dicső
fellegvára. A sokmillió orsóra Oldham-ben
perdülő cérna és fonal a világ minden
sarkába munkások ezreinek érintését
viszi el, s a huszadik század első felében
a textilipar már a brit sziget egyik jelentős városává avatja Oldham-et. Sic transit
gloria mundi – félszáz év se múlik el, az
oldhami apák még alig adták át fiaiknak
a stafétabotot, s a város ronda külsőjéhez
illő ronda időket kap a sorstól ajándékba.
A Brit Nemzetközösség minden zugából,
de elsősorban brit Ázsiából érkeznek ide
betelepülők. „Paki-shop”, azaz pakisztáni
kisbolt mindenütt, hatalmas ázsiai lakónegyedek – egy önálló világegyetem. Helyi
születésű fehérek és betelepülők persze jól
megvannak egymással, papíron. 2001-ben
olyan heves, faji alapú zavargások törtek
ki, hogy rövid időre még az északír szeparatizmus zaját is elnyomja a híradókban.
Oldham immár több mint tíz éve vezeti az
Egyesült Királyság legalacsonyabb jövedelmű városainak listáját.
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…A városvezető a helyére lép és udvarias szavakkal szól: Can I call upon the
imam to say prayers? Azaz: „Szeretném
felszólítani az imámot, hogy mondjon
imákat.” A polgármester ugyanis az indiai
szubkontinensről érkezett bevándorló és
muzulmán. Nemrégiben elrendelte, hogy
az üléseken imám vegyen részt és emelje
Allahhoz esdeklő szavát.
Az élet – keresztyén szemmel – három
szinten zajlik. A Krisztus-követő mindig
igyekszik a látható jelenségek mögé nézni.
S lám, tényszerűen megállapítható, hogy a
felszín, az öt érzékszervünkkel megtapasztalható jelenségek (1. szint) alatt legtöbbször ott örvénylenek a sátán erői (2. szint).
Az ördög napszámosai mindezt tudják.
Sok megvezetett ember azonban nem veszi
észre, mert csak a látható dolgokon tájékozódik. Virágvasárnapon a legtöbben csak
Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulását
látták. Még reménykedtek is a tömegek,
hogy majd Jézus lép a trónra, s felszabadítja a zsidóságot a római elnyomás alól.
Az antikrisztusi erők azonban már működésbe léptek. Mint annyiszor, a politikai
tényezőkön keresztül alakította játszmáját. A nagytanács már döntött Jézus sorsáról. Cinikusan mosolyogva megszervezte
nagypénteket. Azt azonban csak a keresztyén emberek tudják, hogy mindezek felett
ott áll a világot teremtő, és húsvét-szerző
Isten (3. szint). Ahogy a 2. zsoltárban felhangzik: „a mennyekben lakozó kineveti,
az Úr kigúnyolja őket”. Pilinszky pedig
így önti versbe a Jelenések könyvének

Oldham
polgármestere
és felesége,
valamint leánya
egyik nagy üzenetét: „A bárány az, ki nem
fél közülünk, egyedül ő, a bárány, kit
megöltek. Végigkocog az üvegtengeren
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.”
A történelem hatalmas papirusztekercse
tehát Jézus kezében van. Egyedül ő méltó
és képes arra, hogy felnyissa, ő uralkodik
felette.
Ha tehát azt hallod, hogy állam és egyház működését szét kell választani, ne
higgyél nekik. Csak a keresztyén egyházat
kellett kitenni az európai élet irányításából. A muzulmánoknak szabad Allahhoz
imádkozni – és egyre inkább szabad lesz,
majd kötelező – európai önkormányzati
üléseken, sőt allahul megimádkoztatni
az – egykor keresztyén felmenőkkel rendelkező – fehér bennszülött képviselőket.
Nézz a jelenségek mögé és ha úgy érzed,
valakik nagyon átvertek téged, amikor
az egyház háttérbe szorítását a fejlődés
elemeként tanították neked, ne félj, nem
késő a történelem urához, Jézus Krisztushoz menekülnöd. Ő ugyanis azt mondta,
„aki énhozzám jön, semmiképpen ki nem
vetem”.
Glasz Péter
református presbiter

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Időseink emlékeznek – hallgassuk őket, amíg lehet

Kutor Ferenc Antal –
„Voltam katona, segédmunkás,
vasbetonszerelő és műszaki tanár”
A köz szteletre méltó idős tanár sokat megélt a huszadik század történelmi viharai idején. Szépkorúságát ünnepelve hallgatjuk, merre vezete kanyargós életútja.
„Úgy éltem tíz éves koromig (19281938), mint sok középosztálybeli gyermek.
Apám zeneszerzőként hozzájutott egy bizonyos jövedelemhez, így jutott cselédekre,
dajkákra, német kisasszonyra. Annak ellenére, hogy Édesanyám szigorúan bánt
velem, mint egyetlen gyermek, el voltam
kényeztetve. Nem szerettem azonban tanulni, érdeklődő természetem volt és nagyon vonzott a fényképezés. 1938-ban
először a pécsi Széchenyi Gimnáziumban
kezdtem tanulmányaimat, ahonnan 1942ben szüleim nevelési célzattal átírattak a
Magyar Királyi Zrínyi Miklós Gyalogsági
Hadapródiskolába. Ez nem volt egyszerű
manőver, hiszen nem csak fizikailag és
szellemileg, de a családi háttér tekintetében is meg kellett felelnem. Én nem
akartam katona lenni, de szüleim iránti
tiszteletem okán vállaltam a kihívást.
Aki volt katona, annak nem mond újat,
de mindaz, ami történt velünk – annak ellenére, hogy tisztnek képeztek pedig még
gyerekek voltunk – a mai hadseregben a
tengerészgyalogság kiképzéséhez volt hasonlítható. Be kell vallanom, hogy sokat
köszönhetek az ottani katonai neveltetésemnek. Sok sírás és fogcsikorgatás árán
lett a szüleim egyetlen gyermekéből a saját
lábán megálló, az életben magát feltaláló
hazafi.
A háború azonban közbeszólt. Bár
tizenéves gyerekek voltunk és nem volt
szabad politizálnunk, mégis az volt a véleményünk, hogy a nácik nem nyerik meg
a háborút. Másfelől a bolsevizmustól legalább ennyire féltettük hazánkat és ebbeli
félelmünk be is igazolódott.
Az 1945-46-os évek filmszerűen peregtek. Iskolánkat először Sopronba, majd
Grosskirchbaumba telepítették. Innen rövidesen menekülhettünk az oroszok elől
Frankfurt am Main mellé. Itt kemény
német kiképzésben részesültünk és két
bombatámadást megérve „dicséretet vívtunk ki” magunknak az áldozatok elszállítása terén. 1945 márciusában fogságba
estünk Windhausenben. Hihetetlen, de az
amerikai fogság sem volt különb az orosznál, legfeljebb civilizáltabbak voltak a körülmények. Közülünk többeket megvertek,
sokszor az éhségtől csak négykézláb közlekedtünk. Egyes amerikai katonák a karórát
ugyanúgy elvették
a foglyoktól,
mint
XII. ÉVFOLYAM,
6. SZÁM
z 2018.

az oroszok. Hosszabb időt a táborok közül
Marseille-ben töltöttünk, ahol konszolidáltabbak voltak a viszonyok az átlagnál.
Akik ide kerültek, azokat az USA-ba akarták kivinni munkára. Oltásokat kaptunk,
lefényképeztek minket és ujjlenyomatot
vettek tőlünk. Aláírattak velünk egy papírt, hogy nem harcolunk az Egyesült
Államok ellen. Szerencsémre itt a tábori
konyhán dolgozhattam. Végül hét hónapi
fogság után térhettünk haza. Itthon az
volt az első benyomásom, hogy a politikai
és gazdasági állapotokat sosem fogom

Kutor család 1958
tudni elfogadni. Ezt érezhették is rajtam,
mert reakciósnak minősítettek. Időközben
az orvos megállapította, hogy fogságbeli
betegségeim során jókora tüdőfertőzést
kaptam. A jó Isten szeretete és édesanyám
gondoskodása mentett meg a komolyabb
következményektől.
Az érettségit egy év halasztással,
1947-ben tehettem le ugyanabban a gimnáziumban, amelyben tanulmányaimat
1938-ban elkezdtem. Még ebben az évben
jelentkeztem az Áll. ENG. Filmművészeti
és Film Szakiskolába. Felvettek és életem
egyik legszebb éve következett, amikor
azt tanulhattam, amit mindig is szerettem volna, az operatőri szakmát. Emellett megismerkedtem a filmes és színházi
világgal, az akkori kor kiváló rendezőivel,
színészeivel.
A kommunistáknak azonban nem tetszett az én örömöm, annak ellenére, hogy
jól teljesítettem a vizsgáimat, a tanáraim
is méltányolták képességeimet, 1948-ban
indoklás nélkül kirúgtak. Hazautaztam
Pécsre szüleimhez és MÁV pályamunkás
lettem. Filmes tapasztalataimat a szakszervezeti kultúrmunkában próbáltam kiélni, mígnem
JÚNIUS
11. onnan is kirúgattak. Miután

ezt számon kértem, két ÁVÓ-s nyomozó jelent meg a lakásunkon azzal, hogy tűnjek
el Pécsről, különben ők távolítanak el.
Így 1949-ben Komlón lettem segédmunkás, majd vasbeton szerelő. Itt a későbbi
Hídépítő Vállalatnál dolgoztam és megismerkedtem a geodéziával. Közben elvégeztem a Műszaki Tanárképző Főiskolát, így
mélyépítő szakos tanár lettem, és kineveztek tanárnak Székesfehérváron. Feleségül
vettem kolléganőmet, Vincze Juliannát,
aki az iskola igazgatóhelyettese volt. Nemsokára megszülettek lányaim, Andrea és
Bea. Az angyalföldi szakmunkásképzőben
tanárként sok megaláztatásban volt részem, hiszen én voltam az egyetlen tanár,
aki nem volt párttag. Sajnos nagyon primitív tanári környezetbe kerültem, akiknél
a fejlődés reménye sem volt meg. Később
még tízszer kellett munkahelyet váltanom.

Kutor család 1943
Tanári működésem közben vettem egy videokamerát és a családi eseményeket rögzítettem szórakozásból.
A nyolcvanas években költöztünk Budakalászra, melyet nagyon megszerettünk.
Sajnos feleségemet néhány évvel ezelőtt
elveszettem, így mára lányom családjával
élek Szentistvántelepen. Büszke vagyok rá,
hogy eddig öt dédunokám született!”
További jó egészséget kívánunk és boldog éveket!
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AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

Egészségklubunk működését
támogatja a

A Népjóléti Bizottság elfogadta az
egyesület beszámolóját a 2017. évről.

HÍREK
A Nemzeti Együttműködési Alap
Közösségi környezet kollégiuma pályázatán nyert 200.000 Ft összegű
működési támogatásra megkötöttük
a szerződést a Támogatáskezelővel.
Várjuk az összeg átutalását.
A 2018. május 17-én megtartott közgyűlésünk határozatképes volt. Az
alapszabály Törvényszék által kifogásolt pontjait módosítottuk. A hiánypótlást határidőn belül benyújtottuk.
Új klubhelyiségünk átadása szakemberhiány miatt csúszik. Használatba
adása június közepére várható. Erről
rendkívüli hírlevéllel/hírlánccal értesítjük a klubtagokat.
Új helyünkön szeretnénk klubtagjaink
részére számítástechnika alapképzést
indítani. Ehhez keresünk használható
számítógépeket és perifériákat. Nem
csak magánszemélyektől, de intézményektől és vállalkozásoktól is szívesen fogadunk felajánlásokat.

Lakótársaink élénk érdeklődése és az
eredmények igazolják, hogy érdemes,
sőt kötelező szerveznünk, helybe hoznunk a szakorvosi szűréseket. Az őszi
időpontokat az augusztusi Hírmondóban, honlapunkon és az Egészségházban lévő hirdető vitrinünkben
tesszük közzé.
Orvosi előadásokat és klubnapokat
július és augusztus hónapban nem
tartunk. A második félévet szeptember 6-án 17 órakor klubnappal kezdjük a Faluházban.
A nyári szünet idejére tervezünk
szárazföldi és vízi tornát. A mozgásórák nyári időpontjairól a csoportvezetők adnak tájékoztatást.
KÖSZÖNET!

Klubtagjaink egy csoportja az idén is
kedvezményesen nyaralhatott a Szent
Erzsébet Alapítvány tihanyi üdülőjében. Ezúton is köszönet a lehetőségért és az önzetlen segítségért
Deutsch Józsefnek és Ildikónak!

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

KIRÁNDULÁS
Június 14. csütörtök: Vácra, a Szent
István székvárosai előadás-sorozathoz kapcsolódóan. A vonat a Nyugati pu.-ról indul. Érdeklődni a
szervezőnél, Faragó Eszternél lehet.
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 1210, 1304, 1430, 1514.
Szervező: Kecskés Éva

Szeptember 19. szerda - BUSZOS
Úti cél: Celldömölk Kemeneshát - Ság hegy, Pápa, Ganna.
Aki szeretne részt venni a kiránduláson, az első klubnap előtt, szeptember
6-án 4 órától jelentkezhet az útiköltség befizetésével.
Szervező: Kecskés Éva, tel. 341-358,
70/2542906, kecskes.eva@t-online.hu
KIRÁNDULÁS.

Anyakönyvi hírek
Májusi anyakönyvi események:
Házasságkötés
Májusban 19 pár kötött
házasságot Budakalászon.

Sok boldogságot
kívánunk nekik!

Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük
Budakalász Város legifjabb polgárait:
Dovala Kolos
Elek Szonja
Juhász András

Kelemen Marcell
Kulcsár Héda
Balog Iliász Mohamed

Jó egészséget kívánunk nekik!

Gyászhírek
Májusban elhunytak:
Városunkban májusban
tizennyolcan hunytak el.
Részvétünk
a hozzátartozóknak!
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„Bringázz a munkába!”

Elindult a kampány, mely 2018. május 14. és június 10. közötti
időszakban tart majd. Kerékpárral munkába járni gyors, egyszerű,
egészséges és hatékony. Bringázzon a munkába és vegyen részt a
4 millió forint összdíjazású nyereményakcióban! További információk: www.bringazzamunkaba.hu A Bringázz a munkába! kampány
a Magyar Kerékpárosklub szervezésében, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hozzájárulásával és támogatásával valósul meg.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Sport

Európai Mobilitási Hét

Krea v pályáza felhívás

Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő
környezetvédelmi kampányához
csatlakozva, „MIX & MOVE” címmel rajz-, fotó- és csoportos kreatív pályázatot hirdet.

A pályázat témája:

A 2018. évi Európai Mobilitási Hét
szlogenje a „MIX & MOVE” a közlekedési multimodalitás fontosságára hívja
fel a figyelmet. A multimodalitás egy
úton a különböző közlekedési módok
igénybe vétele, összefűzése, például
kerékpárral az állomásra vagy pályaudvarra és onnan autóbusszal illetve
vonattal tovább.
A beküldendő pályázati anyagok mutassák be a valós vagy elképzelt ideális
lehetőségeket a különböző közlekedési
eszközök megválasztására. Ábrázolják
azt, hogyan segíti elő környezetük és a
saját egészségük megőrzését, ha a közlekedők az információs eszközöket helyesen megválasztva tervezik útjaikat.

BMSE – Foci hírek
Lassan befejeződik a 2017/2018-as labdarúgó bajnokság. Bár még hátra vannak
mérkőzések, azt már most elmondhatjuk,
hogy minden korosztály remekül szerepelt.
Három csapatunk még a bajnoki címet is
megnyerheti és mindhárom csapat csatára
gólkirály jelölt. Nagy dolog ez, amely a remek edzői gárdának és a kitartó szülőknek
egyaránt köszönhető. A Dunakanyar legjobb csapata a miénk és a Bozsik tornákról is többnyire minden serleget elhoznak
a gyerekek. Fantasztikus küzdeni akarás,
kitartás jellemzi őket.
A felnőtt csapat bejutott a Magyar Kupa
főtáblájára és most a Pest megyei Kupa
döntője felé halad. Az U-7-es legkisebb
korosztály Páling Zsolt vezetésével szárnyal és nem talál legyőzőre. Pintér Sándor
igazán nagy rutinnal fejleszti az izmokat,
az állóképességet. Büszke vagyok az U-16os gárdára, akik mindent elkövettek, hogy
együtt maradjanak és megmutassák, mire
képesek.
Az új csarnokban most már lehet bármilyen rossz idő, mi tudunk focizni. Örömmel
mondhatjuk, hogy az új műfüves pálya is
hamarosan elkészül.
Jó kapcsolatot ápolunk továbbra is Ro-

Teljes pályáza kiírás:
h p://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2018/05/mobilitasi_het.
pdf

A budakalászi Omszk-tó körül megépített rekortán pályán rendezték meg
2018. május 1-én az Ultrafutó Magyar
Bajnokság 50 km-es távját a Pomázi Futó
Bajnokok Se szervezésében.
Budakalász azonnal az esemény mellé
állt. Az egyesület a 2017-es meghirdete-

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

Mindenkinek jó pihenést és nyaralást
kíván az egyesület minden tagja!
Sárosi Tibor, B.M.S.E. elnök

Beszámoló a Pomázi Futó Bajnokok Se
1.PFB-OmszkiUltra/50 km-es
Magyar Bajnokságáról

Nevezési kategóriák:

1. rajz
2. szabadon választott, kreatív alkotás
3. fotó
Egyéni korosztályok:
1. óvodás
2. általános iskola, 1-2. osztályos
3. általános iskola, 3-4. osztályos
4. általános iskola, 5-8. osztályos
5. középiskolás
6. felnőtt

gán László polgármester úrral. Köszönjük,
hogy a Hivatal és a Képviselő-testület mindig készen áll a tárgyalásra és a segítségnyújtásra.
A létesítmény értékeinek megóvásáért
és a gyerekek biztonságának biztosításáért
be kellett kerítenünk területünket. Láthatták a rongálást, amit nap mint nap elkövettek.
Folytatjuk a munkánkat, táborokat és
tornákat szervezünk, hogy gyermekeink
minél többet mozoghassanak. Öröm látni,
hogy szurkolóink visszatértek a pálya mellé
és lelkesen drukkolnak nekünk.

tett pályázaton nyerte el a rendezés jogát,
ami nagy megtiszteltetés. A rendezvényen olyan híres futók indultak, akiket
egytől-egyig a legnevesebb versenyeken
lehet megtalálni.
A pálya adottsága lehetővé tette, hogy
rendkívüli időeredmények szülessenek,
elképesztő harcot vívtak a futók. Három
kategóriában lehetett nevezni: egyéni
versenyengedéllyel, egyéni nyílt futamban és páros csapatban. A versenyzők
nagyon meg voltak elégedve a pályával,
a környezettel és a szervezéssel. Jövőre
ismét találkozunk a tó körül!

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

Sallai Zsuzsanna
Pomázi Futó Bajnokok Se – Elnök

A szerkesztőség elérhetősége:
Cím: 2011 Budakalász, Petőﬁ tér 1.
E-mail cím: hirmondo@budakalasz.hu
Telefon: +36 (26) 340 266
Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Terjesz : Magyar Posta Zrt.
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