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BUDAKALÁSZ
POLGÁRAINAK LAPJA

Tanterembővítés és bölcsődei
térítési díj támogatás
Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

„Sportolni alap és a közösség érdeke
mindenek felett!”
Vendégünk Végh A la a Kalász Suli új igazgatója
(6. oldal)

Igazi közösségben a Városnapon
(14-15. oldal)
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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Tanterembővítés, bölcsődei térítési díj
támogatása a tanév kezdetén

A gyorsan eltelt nyarat követően ismét megtelnek az iskolapadok,
az óvodai és bölcsődei csoportszobák és elindul a mozgalmas közösségi élet is a városban. Rogán László polgármestert többek közö
az iskolákkal és az őszi rendezvényekkel kapcsolatban kérdeztük.
 Bár az oktatási intézmények
már nem tartoznak az Önkormányzat fenntartásába, a város
mégis együttműködik és segíti az
intézményeket. Idén milyen újdonságok vannak az iskolák háza
táján?
Az iskolákkal kapcsolatban a legfontosabb, legfrissebb hír, hogy a Szentistvántelepi Általános Iskolában a
tanévnyitón végre átadhattuk a négy új
tantermet. Az iskola bővítését 2013-ban
határoztuk el, majd a bővítésre az állami
forrást két évvel később sikerült megszerezni. A kivitelezést 2017 nyarára terveztük, az építés során ugyanakkor nem
várt nehézségek adódtak. Az épület statikai megerősítést igényelt, majd pedig a
kivitelező és a koordinációval megbízott
NSK (Nemzeti Sportközpontok) közötti
elszámolási vita miatt késett a birtokba
adás. Kevesen tudják, de a szeptemberi
átadáshoz is városvezetői lobbimunkára volt szükség, emellett a pluszforrások biztosításának ügyében az NSK
is közbenjárt. A tanév kezdetén, szeptember harmadikán azonban az épület
megtelhetett élettel. A termek szépek,
újak, tágasak, világosak. Az évnyitón
igazgató úr úgy nyilatkozott, hogy az
idén minden feltétel adott a tanításhoz.
Ennek nagyon örülünk, hiszen – annak
ellenére, hogy az iskolák állami fenntartásban működnek – célunk a kalászi
gyerekek minél színvonalasabb ellátása,
ezért segítjük az iskolákat, ahol tudjuk.
Másik iskolánkban, a Kalász Suliban
idén sok szervezéssel-átgondolással
sikerült megoldani az osztályok elhelyezését. Itt a korábbi igazgató úr, Völgyes József kérésére kétmillió forinttal
támogattuk az új tanévben két tanterem
bútorozását. Igazgató úrral nagyon jó
kapcsolatot ápoltunk. Az anyagi támogatások mellett rendszeresen látogattam
az intézmény eseményeit, támogat-

tuk a testvériskolai kapcsolatokat és
az intézményvezetői értekezleteken
rendszeresen megbeszéltük az aktuális
kérdéseket. Igazgató úrnak nyugdíjas
éveire jó egészséget és pihenést kívánok!
Bízom benne, hogy az új intézményvezetővel, Végh Attila úrral hasonlóan jó lesz
az együttműködésünk.
Ha már az iskoláknál tartunk, fontos
szót ejtenünk az idei évtől külön intézményként működő Zeneiskoláról is,
nekik ez évben több támogatást is nyújtottunk, így a tamburástalálkozó szervezésére, a londoni gitáriskola fogadására
és a Kamp Kapelle nyári táborára is.
 A Budai úti bölcsődében is rendezettebb környezet fogadja a
kisgyermekeket szeptembertől.
Milyen változások történtek?
A tavalyi, teljeskörű épületfelújítást
követően most az udvar korszerűsítésére koncentráltunk: kicseréltük a telek
alatt futó elavult fűtéscsöveket, térkőre
váltottuk az udvar szilárd burkolatú területét, emellett új kerítést is építettünk.
Mindezek mellett örömmel számolhatok be arról, hogy az idén minden
bölcsődébe jelentkező gyermek részére
biztosítunk férőhelyet, egyrészt saját
intézményben, kiegészítésként pedig
támogatással a helyi nem állami bölcsődékben. Az önkormányzati fenntartású
bölcsődékben összesen 76 gyermeket tudunk ellátni, ugyanakkor csak a
2018/19-es nevelési évre 67 gyermek
felvételi kérelmét fogadta az intézmény
tavasszal. A felvételnél természetesen
többtényezős szempontrendszer alapján értékel az intézményvezető és erre
alapozva veszi fel a gyermekeket az önkormányzati bölcsődékbe. Az ez évben
jelentősen megnövekedett férőhely igényekre tekintettel szeretnénk segíteni a
bölcsődei felvétel során elutasított gyerekeknek és családoknak. Így megvizs-
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gáltuk a lehetőségeket, és a költségek
átcsoportosításával az Önkormányzat
hozzájárul a 2018/19-es nevelési évre jelentkezett kalászi gyermekek alapítványi
fenntartású bölcsődei elhelyezéséhez.
Ez azt jelenti, hogy a nem állami bölcsődékben a havi 75 ezer forintos gondozási
térítési díj felét, 37, 5 ezer Ft-ot az Önkormányzat átvállalja a szülőktől. A támogatás mind az újonnan jelentkezőkre,
mind pedig a már itt ellátott gyerekekre
vonatkozik. Ez alapján 2018. őszén
13 gyermek saját intézményen kívüli ellátását is támogatjuk.
 Szeptember hagyományosan a
rendezvények hónapja Budakalászon. Mi várható az idén?
A tanévkezdéssel egyidejűleg a közösségi élet is elindul a városban. Idén
szeptember elején tartjuk a Városnapot.
A tizedik alkalommal rendezett esemény
fő műsorszáma az óriási érdeklődéssel
várt Republic zenekar. Az ezt követő
szombaton, 15-én a Szüreti felvonulást,
vasárnap pedig a Tour de Kalászt szervezzük. Míg szombaton vidám hangulatban tölthetjük a napot ismerőseinkkel,
barátainkkal, vasárnap 16 km-es tekeréssel tehetünk egészségünkért. Október
első hetében négy jelentős programot is
szervezünk. Elsején a budakalászi nyugdíjas korosztályt köszöntjük tartalmas
műsorral az Idősek Világnapján, negyedikén az ovis mezei futóversenyen
mérhetik össze a teljesítményüket a legkisebbek, ötödikén az aradi vértanúkra
emlékezünk a Damjanich szobornál,
hatodikán pedig az őszi tófutásra várjuk
a sportolni vágyókat.
Sűrű őszkezdő közösségépítő programjainkra szeretettel várunk mindenkit!
2018. szeptember 5.
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Önkormányza hírek

Elkezdődö a Gerinc utca vízelvezetésének építése

A Berdó városrész fő közlekedési
útjának teljes közművesítése tavaly
fejeződött be a szennyvízcsatorna
megépítésével. A város törekvésével
összhangban, így megvalósíthatóvá vált
az utca szilárd burkolatú megépítése és
a vízelvezetés kialakítása is. Az év elején
a Képviselő-testület az utca építésére a
szükséges forrásokat a város költségvetésében biztosította. Az útépítésre a Közlekedési Hatóság, a csapadékvíz elvezetés
megvalósítására a Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság adott engedélyt. Így
a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Képviselő-testület július végén,
rendkívüli testületi ülésen megbízta a

nyertes vállalkozót a kivitelezéssel.
Az útépítési munkálatokat megelőzően még júliusban a távközlési kábeleket helyezték át a területen. A munka a
vízelvezetés megépítésével folytatódott.
A kivitelező a Barát-pataktól felfelé haladva építi a hálózatot, hogy az esetleges
nagyobb csapadék ne okozzon gondot
az építkezés során és biztosított legyen a
vízelvezetés.
Az elvezetendő csapadékvíz megnövekedő mennyisége miatt a Kálvária
utca elején a gyűjtőcsöveket nagyobb
kapacitásúra, fél méter átmérőjűre cserélték. Emellett bukóaknákat építenek a
földbe, hogy a patakba vezethessék el az
esővizet és kicserélték a víznyelőket is. A
munkálatok befejeztével pedig visszaállítják a térkő burkolatot az utca elején. A
csővezeték fektetése a Golgota utcában
folytatódik.
A Gerinc utcában az elmúlt hetekben
kutatóárkokat ástak. Itt a régészek vizsgálatát várják, mivel az építéshatóság a
régészeti felügyeletet előírta. Várhatóan
nem rendelnek el leállást, hiszen eddig

nem került elő régészeti lelet és az ásási
mélység sem haladja meg a 1,5 métert.
A következő munkafázis a úttükör
kialakítása lesz, majd a kivitelező szakaszosan építi meg a 900 méteres utcát
megfelelő útalappal és végül aszfaltborítással.

Köszönet a Művelődési
Ház munkájáért!

Térköves udvar, felújíto fűtés,
új kerítés a bölcsődében

A Budai úti bölcsőde épületének energetikai korszerűsítését tavaly végeztette
el az Önkormányzat. A felújítás részben
önkormányzati, részben állami forrásból
valósult meg. A rekonstrukció során cserélték a tetőszerkezetet, a nyílászárókat,
korszerűsítették a fűtést és a villamos
rendszert, szigeteléssel látták el az épületet, valamint új bejárati portált alakítottak ki.
Az idén az udvaron a föld alatt futó
mintegy 50 éves fűtéscsövek korszerűsítésére is sor került, mivel a régi csövek
elkorrodálódtak és szivárgott mellettük a
víz. A megbízott kivitelező így, augusztus
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első felében a teljes udvari csőrendszert
cserélte.
A csövek cseréjével egyidőben az
udvar 205 négyzetméteres burkolatát is
felújíttatta az Önkormányzat. Az új térköves burkolattal egyenletessé tették a
felületet. Az idei felújítást az intézmény
régi fakerítésének cseréje tette teljessé.
A kivitelező köszönetét fejezte ki a szomszédban lakó Brczan Miroszlávnak, aki
az udvar megközelítését saját ingatlanán
keresztül lehetővé tette.
A felújítás augusztus végén elkészült,
így az új nevelési évet már megújult udvarban kezdhetik az apróságok.

Rogán László polgármester ez
évben is megköszönte a Művelődési
Házban dolgozó kollégáknak a közösségépítésért és a város kulturális
életéért végzett elmúlt éves munkáját.
Tevékenységüknek köszönhetően a
Művelődési Ház nyüzsgő közösségi
színtér, élettel teli helyszín, a közösségi élet szíve, motorja lett. Gyermekek, felnőttek és idősek egyaránt
szívesen és rendszeresen járnak ide. A
kultúra minden szegmense jelen van a
Házban, ezen kívül a városi szervezetek is lehetőséget kapnak programjaik
megvalósítására.
A munkatársak munkáját megköszönve, idén a színvonalas Kálvária
Ppincébe hívta a Ház dolgozóit a polgármester, ahol különleges hazai borokat kóstolhattak a résztvevők finom
falatkák kíséretében. Kézdy Dániel, a
pince tulajdonosa a magyar kézműves pincészetek prémium minőségű
borait mutatta be érdekfeszítő előadással fűszerezve. HÍRMONDÓ
BUDAKALÁSZI

Önkormányza
hírek
Zöld
Zóna

Meg sz to ák
a Duna-par bicikliutat

Rendeze a gát
és a kutyafu ató

A nyári időszak kiemelten sok zöldkarbantartási feladatot ró
az Önkormányzatra.
A fűnyírás, locsolás,
szemétgyűjtés, közterület-karbantartás
mellett a munkák
most tovább szaporodtak az erős nyári
viharok miatt.
A Duna-parton az augusztus végi szeles időben a nagy erejű légmozgás számos
ágat tört le és sodort a bicikliútra. A galylyakat, nagyobb ágakat a területről öszszegyűjtötték és elhordták, az út mellett
lenyírták a füvet és a zöldfelületet megtisztították, így az ide látogatókat, sportolókat
rendezett környezet várja.

A nyári zöldfelület karbantartási feladatok
közt jelentős részt
képvisel a városban a folyamatos fűnyírás. Az
Önkormányzat
személyi állománya mellett ezt a feladatot gépek is segítik, jellemzően a
nehezebben megközelíthető és a nagy
kiterjedésű szakaszokon. Augusztus
második felében a kutyafuttató és a
gát szakasza került sorra. Itt a kézi
fűnyíró gépek mellett a fűnyírókaros
traktor segítségére is szükség volt.

Zöldhulladék szállítási időpontok
A hulladékszállítást végző Zöld Bicske
Kft. május és november között havi két alkalommal végzi a zöldhulladék szállítását
az alábbi – korábban megadott, év végéig
hátralévő – időpontokban:
– szeptember 17-18.,
– október 8-9., 22-23.,
– november 5-6., 19-20.
Kérjük mindenképpen kísérjék figyelemmel a közzétett konkrét időpontokat,
mivel ezek nem kéthetenkénti szállítást je-

lentenek. A szeptember végi és az október
eleji szállítás között is három hét telik el.
A zöldhulladék kihelyezése a következőképpen lehetséges:
1. a szolgáltató matricájával ellátott
zsákban,
2. a szolgáltatótól vásárolható zöldhulladék gyűjtő zsákban,
3. egy méteres hosszúságban összekötve, szolgáltató matricájával ellátva kötegelve.

Patkányirtás
Budakalász
több területén is
patkányt észleltek az utóbbi időben. A patkányok
gazdasági károkat okoznak és az
ember egészségére is veszélyt jelentenek, ezért fontos ellenük védekezni.
A rágcsálók elleni védekezés keretében patkányirtást végeznek Budakalász érintett területein. A csalétkeket
szeptember 3. és 7. között helyezik
ki és előreláthatólag három hónapig
tartják fönt az etetőhelyeket a város
alábbi területein:
– a Barát-patak medrében a Klisovác utcai utolsó épületétől a
Vasút sor végéig terjedő szakaszon,
– Petőfi tértől a patak becsatlakozásáig terjedő medernél,
– a Zrínyi Ilona utcai árok út mellett futó szakaszán és
– a Jókai utca mögötti övároknál.
A felsorolt helyszíneken csalétkes
etetőhelyeket helyeznek el, amelyek
Protect-B extrudált patkányirtó mérget tartalmaznak.
Kérjük, hogy az esetleges
mérgezések elkerülése érdekében fokozottan felügyeljenek
gyermekeikre és háziállataikra!
Mérgezés gyanúja esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A méreg ellenszere a K1
vitamin.

Önkormányza hírek
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2017. decemberében kiadott munkaterv alapján

ÁLLÁS

2018. október 16-án kedden
18.00 órakor tartja szokásos évi

Budakalász Város
áros
Önkormányzata

KÖZMEGHALLGATÁSÁT

• zöldfelületi munkatárs

a Kós Károly Művelődési Házban.

munkakörbe útfenntartással
és parkfenntartással kapcsolatos
feladatok ellátására munkatársat
keres. Sikeres felvétel esetén a
vidéki munkavállalók szolgálati
lakást igényelhetnek.

Kérjük Budakalász lakóit és a helyben érdekelt szervezetek képviselőit, hogy az
irányadó szabályoknak megfelelően kizárólag közügyekben tegyenek fel kérdéseket. A kérdéseket 2018. október 9-ig előzetesen írásban szíveskedjenek megküldeni a kozmeghallgatas@budakalasz.hu e-mail címre.
A közmeghallgatásra az Önkormányzat minden érdeklődőt tisztelettel vár!
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Vendégünk Végh A la – a Kalász Suli új intézményvezetője

„Sportolni alap és a közösség
érdeke mindenek fele !”
Végh Attila a Kalász Suli új igazgatója sportos, lendületes, előzékeny és határozott fiatalember. Számos terve van, amelynek megvalósításához nagy lelkesedéssel látott hozzá. Fontosnak tartja a
diákok sportra nevelését, bevezeti az élménypedagógia módszerét
az oktatásban és az iskola műszaki fejlesztésével kapcsolatban is
határozott elképzelései vannak.
 Miért pályázta meg a Kalász
Suli intézményvezetői posztját?
Milyen végzettsége, milyen vezetői tapasztalata van?
Általános iskolában tanítottam 14
évig, testnevelés-biológia szakos tanárként. Innen kerültem a Balassi
Intézetbe, ahol kollégiumvezetőként ismerkedtem a vezetés tudományával. A
szívem azonban visszahúzott a közoktatáshoz. Így lettem intézményvezető-helyettes a pomázi Mátyás Király Általános
Iskolában. A vezetést kihívásnak és lehetőségnek tartom. Számomra vonzó,
hogy egy csapatot egy cél érdekében állíthatok össze. Kívülről úgy tűnhet, hogy
minden megy magától, pedig a háttérben következetes, komoly munka folyik. Az álláslehetőségről Völgyes József
igazgató úrtól hallottam. Említette, hogy
nyugdíjba megy és engem is többen biztattak a pályázásra. TF diplomám van
és a Műegyetemen közoktatásvezetői
képzést végeztem. Vezetői tapasztalatom kiterjed még diáksportegyesület
vezetésére is.
 Milyen elképzelései, tervei vannak az iskola vezetésével kapcsolatban? Mit változtatna az iskola
életében?
Örömmel tapasztaltam, hogy nyitott
és egymásra odafigyelő itt a tantestület. Szerintem ne a vezető mondja meg
a „tutit”, kötelessége kikérni a kollégák
véleményét. Számos szakterület érintett
egy adott kérdésben. Közösen kell kitalálni az utat, majd azt végigjárni és betartatni. Úgy tapasztalom, hogy a belső
kommunikációnk még fejleszthető. Létrehoztunk egy pedagógus tanácsot, a
nagy értekezletek előtt ők összeülnek,
egyeztetnek, nyitnak a kollégák felé, így
eredményesebbek lehetünk. Fontos az
iskola PR-jának növelése, hiszen eddig
is jó iskolai programokat szerveztünk,
de jobban szeretnénk városi szinten
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is ezekről kommunikálni. Álmunk
egy tornaterem, amely a meglévő
tornaszobával együtt gond nélkül teljesíthetné helyben a mindennapos testnevelés kötelezettségét. Iskolánknak
nincs aulája, így közösségi térként is
funkcionálhatna a leendő tornaterem.
Az iskolaudvar sportpályájának fejlesztését szintén tervezzük, multifunkciós
rekortán burkolattal szeretnénk ellátni
a felületét. Élménypedagógiás módszert vezetünk be, átlagosan 10 percben
az órákba. Ezzel a módszerrel feldobjuk
a megszokott menetet mozgásos, ingergazdag közeget teremtve.
 Mi az intézményvezetői ars poeticája?
Sportolni alap és a közösség érdeke
mindenek felett! A személyes szabadság
számomra addig tart, amíg a közösséget
nem károsítja. Egészséges értékrendű,
szüleit tisztelő, szerető, a történelmükkel
tisztában levő, hazaszerető gyerekeket
szeretnénk nevelni. Merjenek kérdezni,
legyenek nyitottak a világra. Szülőként
sokszor elveszünk az értelmi intelligenciában, ma már azonban sokszor fontosabb az érzelmi intelligencia kérdése.
Szintén fontos, ha valakinek sok barátja
van, vagy megtalálta rajongásának tárgyát.
 Mit gondol, hogyan lehetne
gátat szabni a digitális világ térhódítása okozta káros hatásoknak?
Veszélyes terület a közösségi média,
főleg kialakulatlan személyiségeknél. Az
érintett gyerek a valódi világgal elveszíti
a kapcsolatát és a virtuális világban építi
fel magát. Nem kell 14 év alatt okostelefont adni a gyerek kezébe és otthon legyen házirendbe iktatva a használat! A
tanórán speciális célokkal, feladatoknál,
felügyelettel természetesen használhatják az internetet. A mobiltelefonokat

azonban minden reggel le kell adni az
iskolában. A szülőknek is javasoljuk a
szigorú korlátozást! Fontos az is, hogy
ha viszont mesélni akar a gyerek, akkor
a szülő mindent tegyen félre és érjen rá,
legyen elérhető!
 Testnevelés szakos tanárként
milyen tervei vannak az iskolai
sportélettel kapcsolatban?
Mivel 11 éves korig lehet mozgáskoordinációt, ügyességet fejleszteni, a legkisebbekre külön odafigyelek -nálam ez
szakmai ártalom. Nagy változás, hogy
a kicsik is bekerültek a tornaszobába.
Az „Ügyes-program” saját ötletem. Lényege, hogy minél sokszínűbbé tegyük
a gyerekek mozgáskultúráját. Amit csak
lehet, mindent mutassunk meg, legyen
az mountain-bike, falmászás, jégkorong.
A testnevelés jellemzője, hogy a sportkultúra egészébe vezet be és mozogni
szerető gyerekeket nevel, minél sokoldalúbban.
 Milyennek tartja az iskola jelenlegi tárgyi és személyi feltételeit?
Szeretné-e azokat fejleszteni?
Három régi épületben vagyunk egyszerre jelen, célom, hogy folyamatos
műszaki fejlesztés valósuljon meg. Először a beázásokat kell elhárítani és az
udvari vízelvezetést megoldani. Későbbi
cél, hogy minden teremben legyen projektor, számítógép, ez ma már elengedhetetlen. Komoly pedagógushiánnyal
küzdünk, nehéz volt az év elején a gárdát
összeállítani, technika tanárt még mindig keresünk.
 Mit gondol a gyermekek hat és
nyolc osztályos gimnáziumi képzésével kapcsolatban? Milyennek
ítéli meg a Kalász Suli helyzetét
ebből a szempontból?
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Iskolai hírek
Van egy óvodai bemenetünk és három
iskolai kimenetünk, ami nem szerencsés,
de ezen nem tudunk változtatni. Nekünk
minden gyerekből ki kell hozni a maximumot. Nem beszélünk rá senkit a felvételire, ha a szülő kezdeményezi, akkor
konzultálunk az adott gyerekről. Indokolt esetben természetesen támogatjuk
a váltást. Akik úgy döntenek, hogy végig
itt tanulnak, nem maradnak le semmi-

ről. Egy bejáratott helyi rendszert az
ismeretlenért kár feladni. A gyereknek
a legtöbb esélye nyolcadik osztály után
van, hiszen továbbra is a négy osztályos
képzés a leggyakoribb. Aki itt marad és
beleáll az itteni munkába, biztosan tovább tud tanulni. Véleményünk szerint,
ha itt jól érzi magát a gyerek, maradjon.
 Milyen ügyekben kereshetik
Önt a diákok és a szülők?

Az iskola életét érintő bármilyen kérdésben keressenek bátran, nyitottak vagyunk, várjuk is az ötleteket.
 Magánéletéről mit árul el?
Tündérszép feleségemmel mindent
meg tudunk beszélni, alapvető dolgokhoz egyformán állunk. Három szép
gyermekünk van, mindhárom sportoló.
Pomázon élünk egy szép hegyoldalban.

Tanévnyitó tanteremátadóval
osztályvezetője és Kelemen László atya is.
Minden évben a legnagyobb figyelmet az
elsős kisdiákok kapják, akik félve, de örömmel hagyják maguk mögött az óvodáskort
és várakozással csatlakoznak a nagyok, az
iskolások közösségéhez. Kovács Kristóf
Áron iskolaigazgató évnyitó beszédében a
három elsős osztály üdvözlése mellett a legnagyobb hangsúlyt az idén rendelkezésre
álló megfelelő oktatási körülményekre helyezte. Elmondta, hogy idén minden feltétel biztosított, mind a személyi tényezőket,
mind pedig az eszközöket, az infrastruktúrát illetően. Az iskolában minden álláshelyet sikerült betölteni és ez évben elegendő
tanterem is rendelkezésre áll. Végére ért
ugyanis a régóta várt tanterembővítés az
iskolában. A bővítést az iskola és az Ön-

Szeptember elsején Budakalász általános iskoláiban is becsöngettek. Míg a Kalász
Suliban az első tanítási napot megelőzően
pénteken tartották az évnyitót, a Szentistvántelepi Általános Iskolában szeptember
3-án hétfőn gyűltek össze az iskola tanárai,
diákjai és a szülők az ünnepélyes évnyitóra.
A rendezvényen részt vett Rogán László
polgármester, Ercsényi Tiborné alpolgármester, Mórné Horváth Beatrix, a Váci
Tankerületi Központ műszaki üzemeltetési

kormányzat kezdeményezte, a Tankerület
támogatta, a kivitelezést pedig a Nemzeti
Sportközpontok (NSK) koordinálta, a kivitelező a Primogen Kft. volt. A beruházás
mintegy 114 milliós állami forrásból valósult meg. Bár az átadás a kivitelező és az
NSK közötti elszámolási eltérés miatt váratott magára, az új tantermek ajtajai tegnap
megnyíltak. Az ajtók mögött pedig négy
gyönyörű, tágas, világos, modern tanterem
várta a diákokat. A termek három ötödik és
egy nyolcadik osztálynak adnak otthont. A
szinten egy tanári szoba és mosdók is helyet
kaptak. A négy tanterem az ebédlő szintrá-
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építésével valósult meg. Az Önkormányzat
saját forrásból tavaly az ebédlőt is korszerűsítette.
Az igazgató beszámolt arról is, hogy a
mobil termek maradnak a Patakpart Általános Iskola megépítéséig. A bővítésnek
köszönhetően és a maradó mobil termek
miatt ez évben elegendő tanterem áll rendelkezésre az iskolában. Idén ének és angol

szaktantermeket is kialakítottak, az igazgatói iroda pedig visszaköltözhet a főépületbe.
Az iskolában a nyár folyamán a külső épületben építettek mosdóhelyiségeket még az
idei évkezdetre, ami szintén nagy jelentőségű változás a diákok számára.
A Patakpart Általános Iskola jövőre induló építésével hosszú távon megoldhatóvá
válik Budakalász általános iskoláinak férőhelykapacitása.
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Iskolai-óvodai hírek

Évnyitó

a Zeneiskolában
Szeptember 3-án rendhagyó módon
ünnepeltük az új tanév indulását. Nem
ünnepélyt, hanem különleges kétzongorás hangversenyt rendeztünk, melyen Liszt: Esz-dúr és Rachmanyinov:
c-moll zongoraversenye hangzott el.
Gonda Katalin, iskolánk tanára a szólót,
Bácsi Tamás vendégművész zenekari
kíséret zongorakivonatát tolmácsolta.
Kata szeptember elején Nizzában fogja
előadni a Liszt zongoraversenyt, ahol
szólistaként meghívást kapott egy nemzetközi karmesterversenyre. A két darab
között tanévkezdéssel kapcsolatos fontos
információkat tudhattak meg a jelenlévők, melyeket folyamatosan megjelentetünk körleveleinkben, a honlapunkon és
facebook oldalunkon is.

Az óvodával ismerkednek már a bölcsődések

a Kalász Suliban
Új tanévünk megnyitó ünnepségét
2018. augusztus 31-én tartottuk, mely
tanulóink számára a nyári szünet utáni
találkozás örömét nyújtotta. A rendezvényen diákjaink és a szülői közösség tagjai
megismerhették az augusztusban kinevezett új intézményvezetőt, Végh Attilát
is. Az évnyitó fontos, életüket meghatározó esemény volt azoknak a kicsiknek,
akik most lépték át először a Kalász Suli
küszöbét. Az óvodából érkező elsősöket
hivatalosan ekkor fogadta be iskolánk
közössége, a másodikosok pedig az első
tanítási napjukon nagy szeretettel és
finom falatokkal várták iskolánk új tanulóit.

„Szép O honunk Budakalász”
fotócsoport képei

Az óvodába induló bölcsődések már nagyon készültek az új nevelési évre mindkét budakalászi
tagintézményben. A Telepi Óvodával különösen jó az együttműködés
a hagyományos előkészítő látogatásokkal kapcsolatban. Fehérváriné
Básits Margit és Villám Zsuzsanna
intézményvezetők egyaránt fontosnak
tartják a kicsik megfelelő ráhangolását az őszi intézményváltásra, hogy a
kezdés zavartalan lehessen.
A Mályva utcaiak öt, a Budai úti
bölcsődések három délelőtt tették
látogatásukat nyár végén a Telepi
Óvodában. Így több órát tölthettek a
kicsik leendő óvodai csoportszobájukban, leendő óvónőjükkel, könynyed, játékos körülmények közt.
Az apróságok mindig nagyon
várták, hogy a tízórait követően átsétálhassanak kisgyermeknevelőjük
kíséretében az óvodába.
Az előkészítő alkalmak a szakemberek mellett a szülők számára is
megnyugtatást jelentettek.

Kató István
Berencsi Sándor

Nádházi Zsolt

Lipták Krisz án
Csókné Varga Hedvig
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Berencsi Sándor
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Felhívás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem
részesült háztartások részére
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően
szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a
téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek. A támogatás kifizetése nem pénzben
történik, hanem természetben, valamint a támogatás összege nem fedezi a szállítási és darabolási költségeket.
A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy darab igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni,
amelyet legkésőbb 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem
módosítható.
Az igénybejelentést a Budakalász Város közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be.
Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének
f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben
már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő
juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást
igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció
jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos
fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről annak tudomásulvétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben.
Az igénybejelentés formanyomtatványa és az ahhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató Budakalász város weboldaláról (www.budakalasz.hu), valamint papír alapon a Budakalászi Polgármesteri
Hivatal 2011 Budakalász Petőfi tér 1. szám alatti ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben átvehető.
A kitöltött „Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további
intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére” elnevezésű formanyomtatványt személyesen a 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. szám alatti ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási
időben, vagy postai úton a Hivatal Igazgatási Osztályának címezve (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.)
lehet benyújtani.
Ügyfélfogadás: hétfő: 9:00 – 12:00 óráig és 13:00 – 18:00 óráig, szerda: 8:00 – 11:00 óráig és 13:00 – 16:00 óráig
Budakalász, 2018. augusztus 28.
Budakalász Város Önkormányzata
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Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére
Alulírott,
Név: ………………………………………

Születési név: ………………………………..

□□□□.□□.□□

Szül.hely, idő: ……………………,
Anyja neve:………………………………….

Lakóhely:
irányítószám:□□□□ település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: .....…
épület: … lépcsőház: ..… emelet: ..… ajtó: ..…
Tartózkodási hely:
irányítószám:
település:……………………..
közterület neve: ……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: .....…
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről
szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások egyszeri természetbeni támogatására.

□□□□

Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás1 ) címe:
irányítószám:
település: ……………………..
közterület neve: ……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: ...… lépcsőház: ...… emelet: ...… ajtó: ....…

□□□□

A juttatás igényelendő formája2:
tűzifa

szén

propán-bután palackos gáz
fűtőolaj

propán-bután

tartályos

gáz

pellet/brikett

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági
földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet alapján
az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és
áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje.
Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, hogy BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem
akadályozom, valamint tudomásul veszem, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.
A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, a bejelentés szerinti
érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele
jogszerűségének ellenőrzéséhez a Belügyminisztérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz
kötötten nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy a BM OKF az ellenőrzés lefolytatásához az illetékes közigazgatási
szervtől, illetve az illetékes közműszolgáltatótól az igénybejelentéssel érintett háztartás adatait megkérje.
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.
Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.
Kelt ……………., 2018. …………………….
………………………………
Igénybejelentő aláírása
1 Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
2 A megfelelő rész aláhúzandó.
BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
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Kék hírek
Kóbor kutyák

Egy gazdátlan kiskutyát fogtak be az
Önkormányzati Rendészek bejelentés
alapján. Az elkóborolt állat a Budai úti
üveges üzletbe sétált be. Nagyon barátságos, szép, kan keverék.
A másik gazdátlan ebet augusztus
25-én szombaton reggel fogták be a kőbánya közelében. A szerencsétlenül járt
állat a vihar idején egy ház medencéjébe
is beleesett. Megtalálását követően, kimerült állapotban sikerült a vízből kiemelni.
Öt év körüli krémszínű, keverék nőstény,
nagyon barátságos, neve Lüsy.
Mindkét kutya a Szentendrei Gyepmesteri Telepre került. Várják a tulajdonosok, illetve befogadók jelentkezését!

befogásáról, chipjének leolvasásáról. Ha
ez adatok hiányában nem megvalósítható,
végső esetben értesítik a gyepmestert, Tolnai Józsefet, aki ellátás után a szentendrei
gyepmesteri telepre szállítja az állatot.
Tolnai József és csapata a Dunakanyar
budai oldalán végez gyepmesteri tevékenységet.
Évente körülbelül 150 kutya kerül be,
közülük egyetlenegyet sem altatnak el. A
kutyák nagy része német állatvédő partnerek segítségével talál szerető otthonra,
kisebbik részük pedig itthon, oltva, ivartalanítva, esetenként mikrochippel ellátva kerül új gazdához. Tolnai József és
munkatársai nagy figyelmet fordítanak
az eredeti gazda felkutatására, akiket újsághirdetés, plakátok és az internet segítségével próbálnak felkutatni. Ebben jó
együttműködés alakult ki a Budakalászi
Önkormányzat mellett más magyarországi állatvédő, fajtamentő szervezettel is.
Józsefék sok segítséget kapnak Németországban élő támogatójuktól, akinek
köszönhetően felépülhetett a kennelsort
védő előtető, kutyaházak, kifutók, és padlófűtéses, csempézett beteg-kennel is létesült a beteg kutyák számára.
Idei, Budakalászra vonatkozó kimutatásuk szerint eddig 13 elkóborolt és befogott kutyát váltott ki a gazdája. Két nagyon
rossz állapotú, sérült kutya sajnos elpusztult. Hat állatot külföldre adtak örökbe,
további hármat Magyarországon. Jelenleg négy, budakalászi területen befogott,
és örökbe fogadható kutyájuk van.

Ahol nem jön a kutyára dér –
életképek a szentendrei gyepmesteri telepről

Budakalászon gyakran fognak be
kóbor kutyát. A jól működő rendszernek
köszönhetően a bejelentést követően
jellemzően rövid időn belül az Önkormányzati Rendészek gondoskodnak az eb

A kutyákról érdeklődni Tolnai József
gyepmesternél a + 36 (20) 931 6948-as telefonszámon lehet. A kóbor kutyák ügyében a Rendészet munkatársait célszerű
keresni a +36 (70) 314 6104-es telefonszámon. A kék egyenruhásoknál chipleolvasó
és a befogáshoz póráz is rendelkezésre áll.
A gyepmesteri telep Szentendrén, a
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Szentlászlói út külterületi részén található (a Szentendre vége táblánál jobbra
kell fordulni). Nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig 9-13 óra között, hétvégén
megbeszélés szerint.

Rendésze díszkíséret az idős
hölgynek

Kovács Imréné, Erzsike néni városunk lakója immár 61 éve. A tiszteletreméltó korú hölgy a napokban ünnepelte
nyolcvanadik születésnapját. A jeles nap
alkalmából családja olyan meglepetést
szervezett számára, amire egyáltalán nem
számított.

Az ünneplés Sas utcai otthonának
kertjében kezdődött, ahol a család mellett összegyűltek az utcában lakó barátok
is, hogy közösen köszöntsék fel Erzsike
nénit. Az unokákkal, családtagokkal és
barátokkal készülő közös fotózást azonban váratlan esemény szakította félbe.
Megjelent ugyanis egy hatalmas limuzin az Önkormányzati Rendészekkel
együtt, akik a közel 20 méteres jármű útját
biztosították később a városban. Mivel
néhány beavatott családtagon kívül senki
sem tudta, hogy a limuzin az ünnepeltért
érkezett, így a meglepetés tökéletesre sikerült. Mindenki beszállt a különleges
autóba es útnak indultak a közös vacsora
fővárosi helyszíne felé, ahol még sok meglepetéssel készültek Erzsi néni számára.
Az utat Budakalász határáig rendészeti
díszkísérettel tették meg.
Isten éltesse Erzsike néni! Kívánunk
még sok, egészségben és hasonlóan szép
élményekben gazdag születésnapot!
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Építészet

Hurrá, építkezünk!
Részletek a Településképi Arcula Kézikönyvből 7. 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.

Kertváros 1.

KERTVÁROSI
KERTVÁROSI
KERTVÁROSI - PREKOBERDÓ
KERTVÁROSI - POMÁZI ÚT FELETT
KERTVÁROSI - SZENTISTVÁNTELEP
KERTVÁROSI - KLENITY
KERTVÁROSI - ALSÓ KLENITY
KERTVÁROSI - TÓPART
KERTVÁROSI - FALUSI
KERTVÁROSI - BERDÓ
.(579É526,)(/6ĝ0$'É587&É.
.(579É526,./,629É&87&$

TELEPÍTÉS

etén
nagy
okat,
vagyn
Lejtős terep esetén
sík
kerüljük a nagysását

bevágásokat,
földkiemeléseket, vagy
a mesterséges sík
teraszok kialakítását

A kertvárosias karakterű területeken
megtalálható a szabadonálló, oldalhatáron álló, ikres és sorházas beépítési mód
is, melyek akár utcánként változhatnak.
A telepítés sokszínű, ezért ennek szabályairól és az épületnek az utcától való
lehetséges távolságáról a helyi építési
szabályzat rendelkezik. Alapelv azonban,
hogy az egységes utcakép érdekében igazodjunk a már kialakult, harmonikus
rendhez!
Lejtős területen a szükségesnél nagyobb mértékű talajmunka (kiemelés,
feltöltés) jelentős és felesleges költségtöbblettel jár, és örök sebet üt a tájban,
csökkentve a saját és a szomszédos ingatlanok értékét is. Egy erős lejtésű telekre
épülő háznak akkor nem lesz ormótlan
támfal jellege, ha a tervező gondoskodik
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a szintek között is kapcsolatot teremtő
kisebb tömegekre való osztásról, és
ennek megfelelően a tetők és a részletgazdag homlokzatok kialakításáról. Ideális esetben a szintek és a belmagasság
jó meghatározásával, szinteltolással és
ügyes térbeli elrendezéssel tökéletesen
illeszthető a ház a terepre. Egyszerre
gondolkodjunk épületben és kertben,
növényzetben.

MAGASSÁG

mellett, nem zavaró a földszintes és a
kétszintes épületek váltakozása. Azokon
a területeken viszont, ahol az épületek
szorosan sorakoznak egymás mellett,
vagy sorházas, esetleg ikres beépítésűek,
a környezetében kialakult rendhez illik
igazodni. Ikres és sorházas beépítésnél
ne bontsuk meg a rendet kirívóan magas
tetőfelépítményekkel.

TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG
A kertvárosban az épületek maximum
két szint magasak. Azokon a területeken,
ahol „szellősebb” a beépítés, és az épületek nem túl szorosan sorakoznak egymás

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Kertvárosban csak a magastető a megengedett, 35 és 50 fok közötti hajlással.
Lapostető nem megengedett, a túl meredek („alpesi”) illetve túl alacsony („mediterrán”) hajlásszög pedig idegenül hat
ebben a környezetben, ezért kerülendő.
Az egységes utcakép érdekében részben, vagy egészben igazodjunk a kialakult jelleghez: ha a szomszédságban
például jellemzően egyszerű tetőzetek
vannak és utcával párhuzamos a tetőgerinc, a mi házunk tetőzetén is jelenjen
meg ez a jelleg.
Sorházak és ikres beépítés esetén
alapvető követelmény, hogy az egymáshoz csatlakozó tetőzetek egységes formában, hajlásszögben jelenjenek meg.

ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT, HÉJAZATOK

Homlokzatra javasolt föld színek

Homlokzatra nem javasolt rikító színek

zépület jelleget ad a háznak. A kertváros
színvilága változatos, mégis harmonikus
egységet képez, ezért nem elfogadható a
feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében sem. Gondolkodjuk
fehérben vagy természetes földszínekben, azok világosabb árnyalataiban.

LÁBAZAT
Javasolt a ma égete természetes alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig). A cserép anyaga és színe melle fontos a megjelenése is. A klasszikus
hódfarkú vagy egyenesvágású cserepek ajánlo ak,
melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn.
Az alacsonyabb hajlásszögnél (előtető stb.) elfogadható a ma , graﬁtszürke korcolt lemez.

Kerülendő a nem természetes színű és
anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (műpalák, lemezek, zsindelyek) alkalmazása.

Javasolt a matt, égetett, természetes alapszínű, sík agyagcserép fedés
(natúrtól a mélyvörösig, lehetőleg nem
üvegmázas) használata hozzájárul a magaslatokról is jól látható egységes településképhez. Kerülendő a műantikolt vagy
egyéb mintázatú, nem természetes színű
és anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú
fedések (lemezek, zsindelyek) alkalmazása. A cserép anyaga és színe mellett
fontos a megjelenése is: elsősorban a
klasszikus hódfarkú vagy egyenesvágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn.
Nem ajánlott a túl határozott karakterű,
szinte önálló életet élő nagy hullámú,
nagy méretű cserepek alkalmazása. Az
alacsonyabb hajlásszögű tetőfelületeken
elfogadható a matt, grafitszürke korcolt
lemez.

HOMLOKZAT
A homlokzatokon a vakolt felületek domináljanak, tetszőleges textúrával. Ne
feledjük: a szerelt homlokzatburkolat kö-

fa vagy famintázatú, lehetőleg a nyílással
azonos színű árnyékoló szerkezetek elhelyezésének lehetőségét. A hagyományos
szerkezetek, az árnyékoláson és a vagyonvédelmen túl öltöztetik a homlokzatot!
Utcafrontra csak rejtett redőnyszekrényt
helyezzünk el! Alkalmazhatunk lamellás
kialakítású zsalugátert, de jó megoldás
lehet a tömör kialakítású külső spaletta
elhelyezése, melyre számos szép példát
találunk.

Hagyományosan a ház alja mindig
nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat.
Anyaga a régi épületeken jellemzően
helyi kő (kalászi mészkő), vagy vakolt-festett megoldású. Kertvárosban
ajánlott a kalászi vagy süttői mészkő
tört fehér színben, a bontott tégla, vagy
a vakolt-festett kialakítás. Kerülendők a
ragasztott, csempeszerű utánzatok, melyek nem időtállóak és a sarkokon az élek
találkozása nem megoldott.

Nyílászárókra javasolt föld színek

Nyílászárókra nem javasolt rikító színek

X Régi épületek eredeti nyílászáróinak
cseréje során vegyük figyelembe, hogy
ma már lehetőség nyílik az eredeti, hagyományos kialakítású és osztású ablakok hőszigetelt üvegezésű, korszerű
legyártására!

„Védett épület esetén az eredeti homlokzat visszaállítása, megfelelő tervek
birtokában, elsőrendű szempont a város
számára, ezért ahhoz pályázat útján támogatás igényelhető.
Néhány egyéb, tipikus, jellegzetes karakterű épület átalakítására a következő
oldalakon teszünk javaslatot.”

NYÍLÁSZÁRÓK
Az ördög a részletekben lakik:
X Azonos ablakméret más-más ablakosztással egészen eltérő megjelenést,
hangulatot ad a háznak.
X Lehetőleg válasszunk fa (fa mintázatú
egyéb) anyagú nyílászárókat.
X Minden esetben javasolt a természetes, szépen öregedő anyagok és a rikítók
helyett a természetes, földszínek használata. Vegyük figyelembe, hogy míg a
természetes anyagok felújíthatók, átfesthetők, addig a műanyag idővel nem
javítható.
X Az utólag felszerelt fehér redőnytokok
beszerelése helyett gondoljuk át a rejtett,
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Közélet
Közélet

Igazi közösség és nagyszabású
Republic koncert a Városnapon

A Városnap minden évben hangulatos, összetartást erősítő és jelképező hagyományos önkormányzati
rendezvény. Idén is tartalmas, színes,
közösséget összekovácsoló napon
vehettek részt Budakalász lakói.
Minden korosztály számára kínáltak
színvonalas, kikapcsolódást nyújtó
programokat a Kós Károly Művelődési Ház munkatársai.
A Kispárna Mesezenekar interaktív, mozgásos előadással készült, míg
a Szekér Színház vásári komédiás
színjátékával, díszleteivel, jelmezeivel ejtette rabul az apróságokat.
A kicsik a Levendula Játszóházban
csiszolhatták kézügyességüket hagyományos népi játékokkal. Az Öko
-Pack játszóház a Föld Éve kapcsán
idén különös jelentőséget kapott. Itt
a játékok a környezettudatosság jegyében várták a gyerekeket. Volt itt
még légvár, pedálos gokart, kisvasút,
helikopter szimulátor és arcfestés is.
A várost Zetor K25 retro traktorral és

lovaskocsival járhatták be az érdeklődők.
A délutáni hangulatfelelős a Csiga
Duó és a Tunyogi Péter emlékzenekar voltak. A Welldance lendületes
sporttánc- és a Harmónia Táncklub
kiforrott társastánc bemutatója

is sokak számára mutatott pillanatképeket a tánc világáról. A nap
elengedhetetlen kísérőiként nem maradhattak el a vásári portékák, a fagyizó, a kürtőskalács és a vattacukor.
A vendégek éhüket a Grill Teraszon
csillapíthatták kemencés ételekkel,

szomjukat pedig akár a föccs- vagy a
pálinkaházban.
Este a rockzene kedvelői közül
látogattak el sokan a helyszínre.
A Sokol 403 zenekartól rockosított magyar slágereket hallhattunk.
A Republic együttes hatalmas showval készült a Budakalásziaknak.
A zenekar slágerei több generáció
fiatalkorát kíséreték végig, így nem
csoda, hogy óriási volt az érdeklődés a koncert iránt. Késő délutánra
már mintegy háromezren érkeztek
a Faluházba. Az együttes népszerű
dalokkal, kiváló koncerttel, igényes
látványelemekkel – így led fallal,
pirotechnikával, konfettiszórással
– szórakoztatta és hozta lázba a közönséget. A nagyszabású show-t
követően Budakalász város születésnapjának ünnepén Rogán László polgármester számolt vissza tűzijátékig.
A színes, zenére koreografált ünnepélyes tűzijáték látványa a csillagos
égbolton méltóképp zárta az estét.

Közélet

Államalapítás
ünnepén
Az augusztus 20-i
ünnepség hagyományosan szentmisével
kezdődött Budakalászon a szentistvántelepi templomban. A
szentmise ugyanakkor
nem volt szokványos,
a misét Budakalász
korábbi és jelenlegi
plébánosa együtt celebrálta. Az ünnepi műsorban a Kobzos együttes lépett fel, majd
Rogán László polgármester átadta a nagy elismerést jelentő városi
díjakat. Ez évben a Budakalászért Emlékérem elismerésben Pappné
Kotroczó Erzsébet pedagógus és Kálmán József atya, Budakalász
korábbi plébánosa részesült. A Budakalász Kultúrájáért Díjjal is két
kimagasló teljesítményt nyújtó budakalászi személy munkáját ismerték el. Így Dr. Ronkovicsné Dr. Faragó Eszter egyetemi docens,
az Egészségklub tagja és Sütő Lajos, a Művelődési Ház munkatársa
kapta a kulturális elismeréseket. A Kalászi Pajzs emlékérem kitüntetést pedig a városunkban magas színvonalon szolgáló Kökény
Sándor zászlósnak adományozta a Képviselő-testület. Gratulálunk
minden díjazottnak!

Kalászi Pajzs Érdemérem
Kökény Sándor György rendőr zászlós
Kökény Sándor György címzetes rendőr zászlós több éve teljesít
kiemelkedően jó színvonalú rendőri munkát Budakalászon. Körzeti megbízottként törekszik a legjobb együttműködésre városunk
polgáraival és hatóságaival, intézkedéseit és rendőri működését
egyszerre jellemzi a hatékonyság, a magas szakmai tudás, határozottság és empátia. A Budakalászon eddig eltöltött szolgálati időszaka alatt kitűnően kiismerte a város sajátosságait, azokat a főbb
gócpontokat, ahol a rendőri intézkedésekre leginkább szükség lehet. Munkájával nagyon jól segíti a város közbiztonsági céljainak
elérését, a nyugodt, kisvárosi jellegű, élhető település fenntartását. Mind a város polgárai, mind városunk tisztségviselői mindig
számíthatnak együttműködésére, szakértelmére. Rendőr kollégái,
valamint az Önkormányzati Rendészet állományába tartozó kollégák is szívesen dolgoznak vele, nagyon megbízható ember és kiváló rendőr. Városunk közbiztonságáért végzett kimagasló szakmai teljesítménye okán méltán részesül elismerésben.

Budakalászért Emlékérem
Pappné Kotroczó Erzsébet pedagógus
Papp Erzsi 25 éve tanít a Szentistvántelepi Általános Iskolában.
Számára a tanítás mellett az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy
mindenki, kicsi és nagy, fiatal és idős, férfi és nő mozogjon, sportoljon. A különböző sportolási formákat a gyerekeken keresztül
fokozatosan becsempészi a családok mindennapjába, a sportos,
egészséges életformát családi igénnyé alakítja. Vízi- és sítáborokat
szervez, utcai futóversenyekre mozgósít gyerekeket és szülőket.
Elindította és évek óta tartja esténként a női tornákat.
Erzsi a középkorú és idősebb lakosokért is aktívan tevékenykedik. A Budakalászi Egészségklub tagjainak mozgáskultúráját fejleszti, az egészséges életmód kialakításának érdekében preventív
tornát és gyógytornát vezet vízben és szárazföldön egyaránt.
A városi sportesemények lelkes segítője és irányítója.
Egész lényét elhivatottság, az emberek iránti tisztelet és szeretet, önzetlen segítség, valamint tenni akarás jellemzi. Tevékenysége, életformája és az emberekbe vetett hite mintaértékű, követendő példa kell legyen a következő generációk számára.

Budakalászért Emlékérem
Kálmán József plébános
Kálmán József 2008 és 2017 között szolgált plébánosként Budakalászon, ezalatt a város közéletének meghatározó tagjává vált.
A budakalászi közösség fiatal és idősebb tagjai egyaránt nagyon
sokat köszönhetnek Józsi atyának. Szolgálata során a templomok
zsúfolásig megteltek. Számos közösségi csoportot hozott létre,
mindenki számára nyitva állt az ajtaja. Rengeteg munkával és
alázattal elvégzett szolgálatát ezért nagy tisztelet és köszönet illeti.
Az egyházmegyékhez és az Önkormányzathoz számos pályázatot nyújtott be, ezeknek köszönhetően valósulhatott meg a
szentistvántelepi templom felújítása, a hittanterem átépítése és a
temető kerítésének megépítése. Sokak örömére szorgalmazta az
idősek otthonánál létrehozott szabadtéri kápolnát. Egyházi ünnepek alkalmával tömegeket megmozgató keresztutat szervezett
a Kálvári
Kálváriára. A ministránsok számát közel hétszeresére növelte.
Nevéhez fűződik továbbá a budakalászi Szent Ferenc Karitász csoport megalakítása
meg
és elindítása.
A lövé
lövétei zarándokutakat lelkiismeretesen szervezte rendszeresen
n a budakalászi
b
hívek számára. A cserkésztáborokban is szem
mé
lyeesen vett részt, a gyerekeknek tábori miséket, lelki félórákat,
ly
mélyesen
b
besz
eszél
élge
g
beszélgetéseket
tartott.
Józs
Jó
zsii a
Józsi
atya nagycsaládban született, pappá 15 évvel ezelőtt szente
elt
lték
ék. Káplán
K
telték.
volt Terézvárosban, Rákoskeresztúron és a Felsőkrisztinav
risztinavárosi plébánián. A budakalászi plébánián töltött 9 év után
került ta
tavaly az Ecseri úti templomba.

Budakalász Kultúrájáért Díj
Dr. Ronkovicsné Dr. Faragó Eszter egyetemi
docens
Dr. Ronkovicsné Dr. Faragó Eszter nem a város alkalmazottja,
hanem a szó valódi értelmében a város önkéntese a kultúraközvetítés területén. Az ELTE nyugállományú habilitált egyetemi
docense, bölcsész, nevelés- és kultúrtörténész, tanító és óvópedagógusi végzettséggel is rendelkezik.
Jól ismeri a város történetét, 10 éve végez önkéntes munkát
a cserkész egyesületben, a könyvtárban és az Egészségklubban.
A könyvtárban magas színvonalú és nagy látogatottságú könyvismertetéseivel és író-olvasó találkozók szervezésével tette ismerté munkásságát. A cserkész egyesületben fiatal házasok részére tartott több előadást a családi nevelés témakörében nagy
érdeklődés mellett.
Az Egészségklubban több éve szervez tematikus és népszerű
előadás-sorozatokat. Önkéntesként gazdag, színvonalas kultúraterjesztéssel gyarapítja Budakalász Város szellemi életét.

Budakalász Kultúrájáért Díj
Sütő Lajos, a Kós Károly Művelődési Ház
munkatársa, technikusa és grafikusa
Sütő Lajos több, mint húsz éve dolgozik a kultúra számos területén Budakalászért. Sokoldalú személyiség, kiváló hangtechnikus, egyedi látásmóddal rendelkező grafikus, zenész, szövegíró,
műszerész, rádiós műsorvezető, ötletgazda és példás családapa.
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban végzett professzionális technikusi munkáján túl, grafikai és arculati tervei,
alkotásai, zenei és szövegírói tevékenysége maradandó lenyomatot képez a település kulturális történetében és a magyar underground zenei életben.
A budakalászi civil szervezetek, intézmények rendezvényeit technikusi és grafikai munkáival, a budakalászi művészeti
együtteseket, nemzetiségi önkormányzatokat, a Zeneiskolát a
hangosításon túl grafikai munkákkal, hangfelvételekkel, demo
kép-és hanganyag elkészítésével segíti. A Zeneiskola a közelmúltban Arany Kalász díjjal ismerte el munkásságát.
Alkotómunkája nagyban gazdagítja Budakalász hagyományőrző és kulturális életét, plakáttervei önálló kiállítási anyagot képeztek a Művelődési Házban.
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Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár
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Közélet
Hangművelő koncert

Beszámoló a budakalászi ﬁatalok római
zarándokútjáról
zarándokolt el a Szent Péter térre, ide csak
bonyolult biztonsági ellenőrzés után lehetett bejutni. Ferenc pápa mise előtt körbejárt a résztvevők között és kifejezte a nagy
létszám miatti örömét. A hangulat fantasztikus volt, mélyen átjárt minket az emelkedett szellemiség. Felemelő volt, hogy
ennyien együtt szolgálhatunk az Úrnak.

„A furulyázás olyan, mint a biciklizés. Nem lehet elfelejteni.” – állítják
a Hangművelő Szalonzenekar tagjai,
akik hosszú kihagyás után vették újra
kezükbe a hangszert és idén ötéve zenélnek együtt. A budakalászi hölgyekből – Soós Anica, Török Zsuzsanna,
Vaizer Enikő, Szabó Zsuzsanna – álló
műkedvelő kvartett művészbarátokkal (Reikort Ildikó, Pataki-Tóth
Orsika, Kis Zoltán, Szikora Balázs)
kiegészülve adott születésnapi koncertet szeptember 1-én a budakalászi
templomban. Őket hallgatva, örömüket látva meggyőződhetünk arról,
hogy a zenélés hobbinak legalább
annyira szép és kiteljesítő, mint hivatásnak. (A kép a főpróbán készült a
Hajművelő Szalonban.)

Hajókiránduláson az
Idősklub tagjai
Egész napos hajókiránduláson
vettünk részt a Dunán az Idősklub
tagjaival augusztus 17-én. Reggel Rómaifürdő állomástól a Kopaszi-gátig
utaztunk. Ott tettünk egy nagy sétát,
ebédeltünk, fagyiztunk, kávéztunk,
megpihentünk az árnyékban a padokon, csodáltuk a környezetet. A kirándulásnak az idő is kedvezett, délután
indultunk vissza Budakalászra. Bakancslistánkon ez is kipipálva!
Zelizi Erika – intézményvezető
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Három fiatal budakalászi fiú
képviselte városunkat a Rómában megrendezett tizenkettedik
nemzetközi ministráns találkozón, melyre tömegesen zarándokoltak el a résztvevők a világ
minden tájáról. Wettstein Márk,
Takács Kolos és Forián-Szabó
Miklós vettek részt a küldöttségben Budakalászról. Korábban
már beszámoltunk az előkészületekről, most az utazási élményeikről kérdeztük a fiúkat.

 Magyar misén is részt vettetek?
Igen, 1 700 fiatal részvételével magyar
misét is tartottak a Szent Ignác templomban. A magyarok megtöltötték az épületet,
a közösen elénekelt Himnusz felemelő
volt. A templom előtt válogatott meccsekhez hasonlóan mindenkiben felerősödött
a nemzeti érzés. Nagy élmény volt ezt
megtapasztalni. Egy utolsó záró misét is
tartottak a Budapest-Esztergomi egyházmegyéből érkezők részére. Itt fantasztikus
orgonaelőadást is hallhattunk, a fiatal fiú
előadása bezengte az egész bazilikát. Később felmentünk a kupolába, onnan ráláttunk egész Rómára.

 Milyen élményeket tartogatott az
odafelé vezető út?
Busszal indultunk korán reggel Budakalászról. Első állomásunk az olaszországi
Velencében volt, ahol meglátogattuk a
Szent Márk Székesegyházat és a város
lagúnáit. Innen tovább indultunk Rómába,
szállásunk egy kempingben volt.
 Milyen benyomást tett rátok a
város?
Rómában első élményünk a Szent Kelemen Bazilikában tartott mise volt, melyet
csoportos városnézés követett. Láthattuk
a Colosseumot, a Lateráni bazilikát és a
Maria Maggiore-t. A Vatikáni Múzeum
kincseiben is gyönyörködhettünk, a Laokoón szoborcsoport és a Sixtus kápolna is
felejthetetlen látvány volt.
 Hogyan éltétek meg a pápai
misét?
Nagy várakozás előzte meg a pápai
misét, hiszen Őszentsége személyesen
fogadta a ministránsokat. 67 ezer fiatal

 Milyen volt a közösség? Sikerült
barátságokat kötni?
Igazi egység alakult ki, a végére sikerült
teljesen összehangolódni, a sok közös program közel hozott minket.
 A hazafelé vezető út tartogatott
még meglepetéseket?
Hazafelé megálltunk Assisiben, itt a vacsorát kispapok készítették. Felfedeztük a
Szent Ferenchez köthető város szépségeit.
Továbbhaladva hajnalban megálltunk Jesoloban egy tengerparti misére és fürdőzésre
a napfelkeltében. Maradandó élményekkel
gazdagodva térhettünk így haza.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Értékvédelem

Mesélő véde épületek 19.
Kőbányai út 15.

A városnak ezen a részén a hegyoldalba mélyen benyúló patinás borospincéket
találunk a soron. Mai 150 éves helyszínünket Ványik Péter borkereskedő mutatja be
nekünk. Belépve a külső nyári hőmérsékletnél 20 fokkal hidegebb, enyhítő hűs fogad minket, hamisítatlan pincehangulat.
A hegyoldalban pedig bogyós gyümölcsök
illatoznak.
Egy helyi borkereskedés telephelyén
vagyunk, egy három részből álló pincerendszerben. Az első az 1880-as években,
a második 1897-ben, a harmadik 1906-

ban épült. Több mint 300 négyzetméter a teljes alapterület, a
pincék átjárhatók.
Az épületet 2011-ben vásárolta meg a vállalkozás, előtte
sok mindenre használták. Az
1980-as években állami cégek
borraktáraként szolgált, később
működött savanyítóüzemként
is. Ekkor csempézték ki a teljes
épületet, maradványai néhol
még most is láthatók. A felújítás
során legfontosabb szempont
volt az állagmegóvás a tulajdonosoknak. Ráfért az épületre a renoválás,
hiszen egy méter magasságig indák nőtték
be mindenfelé. Homokfúvóval letisztíttatták a falakat, leverették a csempét, a
padlózat kockakő borítást kapott, végül
felújíttatták a teljes villanyhálózatot. A
nagy nedvesség miatt folyamatosan működnek a páraelszívók, különösen nyáron.
A pincékben 15-16 fok van, óriási nyáron
a kontraszt.
A kert rendkívül meredek, gyakorlatilag egy rézsű. Fontosnak tartották jövőbeni céljaik érdekében ezt teraszosítani,
hogy szakmai vendégeiket kulturált körülmények közt fogadhassák kóstolóik alkalmával. Gyümölcsöket termesztenek, a
málna, az eper és a friss zöldségek mellett
több mint 100 tő szőlőt is ültettek.
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Az épület védett értékeit képezik a faragott oromzat, a vakolatdíszek, a szimmetrikus kialakítás, a felső rész színezése,
illetve a tetőforma.
Turi Attila, városunk főépítésze szintén
méltatja az épületet. „Az ebben az időben
épült gazdasági tárolóépületekre jellemző volt a míves kialakítás, mely a vakolat architektúrában és a szépen faragott
oromzati felépítményben jelentkezett.
Érdemes megfigyelni, az itt vagy más
településen még fellelhető ilyen típusú
épületeknél, hogy a homlokzat kialakításában mintegy kifejezésre jutott a tárolt
áru minősége. Az épület rekonstrukciója
folyamatban van, a külső homlokzat még
nem nyerte el végleges formáját.”
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Közélet

A cserkészek élménybeszámolója
Tanyázás

Ebben az évben a budakalászi 1111.
számú Szent István Cserkészcsapatunk a
rendszeres nyári táboron kívül egy úgynevezett „Tanyázás”-t szervezett legkisebb
cserkészeinek azért, hogy a legfiatalabb
gyerekek táborra és tábori életre nevelését
segítsük, oka pedig az volt, hogy 2017 őszén
mintegy 70 gyermek csatlakozott csapatunkhoz a két budakalászi iskola 2. és 3.
osztályaiból.

A tanyázás más csapatoknál bevett hagyomány, mi idén vettük csak palettánkra.
Bár a programok, a szertartások és a hangu-
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lat a hagyományos táborokat idézte, a 7-9
éves gyerekekkel nem egy erdő közepén
táboroztunk távol a külvilágtól, hanem Patakon, a Szentháromság Vendégházban. Ez
persze egyszerre volt áldás és átok is, mert
nem kellett mosdókról magunknak gon-

doskodni és mindig rendelkezésünkre állt
egy nagy épület eső esetén, ugyanakkor egy
település közepén kifejezetten nehéz volt
mesébe illő erdei ösvényeket kialakítanunk.
A szülők, vezetők és gyermekek visszajelzései alapján első tanyázásunk – egy pár
fontos tanulságot leszámítva – igen jól sikerült, ezért köszönetet szeretnénk mondani
minden szülőnek, aki ránk bízta gyermekét
erre a hétre, és minden cserkészvezetőnek
és segítőnek, akik nyári szünetének ezt a
hetét kisgyerekek táboroztatására, szórakoztatására szánta.
Tábor
Hagyományos, augusztus eleji nyári
táborunkban ötven kiscserkészünkkel hat
napot, hetven cserkészünkkel pedig tíz

napot töltöttünk a Cserhátban, a Buják
melletti Selyemréten. Kószáinkkal és a vezetőkkel kiegészülve mintegy 180-an táboroztunk ezen a vadregényes helyen.
Nemigen tétlenkedtünk, töménytelen dolgot sikerült belesűríteni ebbe a pár
napba – sátrat vertünk, építkeztünk, játszottunk, mozogtunk, kézműveskedtünk,
mentünk portyákra, és magyar népmesés
keretben végigkövettük az Öreg király, a
Vasorrú bába és a Fekete ördög történetét.
Volt szülői nyílt napunk főzőversennyel és
kincskereséssel egybekötve, tartottunk lelki
napot is.

Az együtt töltött idő és a rengeteg
adott-kapott élmény által sok kapcsolat mélyülhetett el az őrsökben, és az egész csapat
új lendülettel tud nekikezdeni a 2018/19-es
évnek. Lassan elkezdődnek az őrsgyűléseink, sor kerül az évközi programokra, de
már nem kell sokat aludni ahhoz, hogy jövő
nyáron végül megint egy új táborban találjuk magunkat.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

Beköltözők élményei – Városunk új lakók szemével
Jáki-Szalatkay Zsuzsi:
„Két és fél éve költöztünk Budakalászra,
a Klisovác utcába.
Vonzó számomra,
hogy rengeteg családi
programlehetőség
közül válogathatunk.
A Tour de Kalász biciklitúrán és a Tófutáson
rendszeresen részt veszünk. A Kevély túrát
is megpróbáltuk már,
bár a csúcsra még nem
jutottunk fel. Emellett szinte havonta jut
valamilyen közösségi
rendezvény, amire
örömmel látogatunk

el. Egyértelműen ajánljuk barátainknak is
ezt a helyet, hiszen mi is nagyon szeretjük.”
Hajósi-Vámos Gyöngyi:

„Három kislányommal és a férjemmel
tavaly ősszel költöztünk Budakalászra, a
Prekobrdoba. Én valójában visszatértem
ide, hiszen Szentistvántelepen nőttem fel.
Nagyon szerettem ott élni, elsősorban a

közösségi élet miatt, ami akkoriban számomra a cserkészetet jelentette. Amikor
fiatal felnőttként elkerültem Budapestre,
nem gondoltam, hogy lakosként visszatérek majd ide. Ahogy születtek a gyerekek,
egyre inkább vágyakoztunk arra, hogy
természetközeli, nyugodt környezetbe éljünk, így kerültünk vissza Budakalászra.
Ha egy szóval kellene jellemeznem a
várost, akkor azt mondanám, hogy emberléptékű. Számomra itt minden ideális
egyensúlyban van jelen, a természet és a
városi életmód egyaránt. Azt látom, hogy
a korosztályunkból nagyon sokan költöznek vissza, vagy el sem mentek innen. Ez
szintén azt mutatja nekem, hogy Budakalász élhető kisváros. Nagyon boldog vagyok, hogy most már a családomnak is ez
az otthona.”

Nachrichten / Hírek
Szeptember 14-én délelőtt a Kalász Suli német
nyelvet tanuló diákjai hon- és népismereti óra keretében ellátogatnak a Sváb tájházba, ahol tovább
gyarapíthatják ismereteiket életünkről, hagyományainkról.
Szeptember 15-én szombaton a Sváb tájház
15 és 18 óra között nyitva lesz, szeretettel várjuk az
érdeklődőket!

Szeptember 16-án vasárnap a Kalászi búcsú
napján tartja a Német Nemzetiségi Önkormányzat
a hivatalos ünnepét.
15 órától a Sváb házba zenés traccspartyt szervezünk. Kávé lesz, hozzá házi süteményt elfogadunk.
Rendezvényeink nyitottak és díjmentesek, mindenkit szeretettel várunk!
Német Önkormányzat és Egyesület

Zeneiskolai hírek

Zeneiskolai

A szokásosan rendkívül vidám hangulatú fúvószenekari tábort a gyönyörű fekvésű Bánki-tó partján rendeztük augusztus
végén Spáth Oszkár tanár úr és Binda Balázs karnagy vezetésével valamint Dankovics Valéria és Kispálné Hoppál Hajnalka
tanárnők segítségével. A jelenlegi és egykori rézfúvós, fafúvós és ütős növendékek a

gyakorlás és zenélés mellett szabadidejükben sokat játszottak, táncoltak, tábortűznél
beszélgettek. A tábort koncerttel zárták,
melyre eljöttek a szülők, hozzátartozók is.
Köszönjük, hogy a tábort a polgármesteri
keretből 150.000,- Ft-tal támogatta az Önkormányzat, valamint 100.000,- Ft-tal a
Zeneiskola alapítványa.

Június 18-tól 22-ig népdalénekeseink
ötödik alkalommal táboroztak a Fejér me-
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gyei Fülén, összesen 11-en. A táborban az
idén elhunyt erdélyi népzenekutató, népzenegyűjtő, Kallós Zoltán kedves mezőségi
dalaiból tanultak az énekesek, néptáncfoglalkozások, zeneelméleti órák és sok-sok
játék, beszélgetés közepette. A foglalkozásokat Papp Ágnes tanárnő és Papp Cecília
egyetemi hallgató, népdalénekes, néptáncos vezette. A tábor vendége volt Németh
István népzenegyűjtő, Kallós Zoltán személyes munkatársa, aki Zoli bácsiról, a válaszúti táborokról osztotta meg személyes
élményeit. Látogatást tett Fülén Dömény
Krisztián, aki népzenei improvizációs órát
tartott, muzsikált az esti éneklésnél és az
Amnesty International önkénteseként csapatépítő foglalkozást tartott a gyerekeknek.
A tábor péntek délután a szülők számára
rendezett gálaműsorral zárult.
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Kalászi történetek

Krepárt Jutka emlékei:
Lenfonógyári barátokkal átszelni Európát

Vendégünk, Krepárt Julianna, vagy ahogy mindenki ismeri: Jutka.
A nagy múltú budakalászi Lenfonógyár pénzügyi vezetőjeként dolgozo hosszú évekig. Innen erednek életre szóló bará kapcsolatai, egy
olyan színes, ak v társaság, akikkel bejárták a fél világot.
„Ötven éve élek itt, ide jöttem férjhez. Mikor megszületett a kisfiam,
– hogy ne kelljen pesti bölcsődébe
hordani a budapesti munkahelyem
miatt – pénzügyesként helyezkedtem el a Lenfonó és Szövőipari Vállalat központjában. Egy ideig csak
Krepárt János bácsi menyeként
vagy Krepárt Jancsi feleségeként
tartottak számon a család ismertsége miatt, hiszen a dédnagymama
és az üknagymama már az 1850-es
évektől Budakalászon élt.
Hálás vagyok a szeretetért, ami
fogadott. Kollégáim fiatalok voltak hasonló körülményekkel, hasonló gondokkal, célokkal. A gyári
óvodában, később az iskolában, az
orvosnál, az üzletekben családias
volt a légkör. A vállalat több, mint
hatezer dolgozónak adott munkát
– felölelte a teljes lenipart, a len
termesztésétől a fonodákon, szövödéken át. Később a gyárban még
konfekció is készült, számos or-

Málta
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szágba exportáltunk. A cég segített
dolgozóinak lakásokat építeni, üdülőkben nyaralhattunk, könyvtárunk, üzemorvosunk volt, és élénk
sportélet folyt.
Ahogy cseperedtek gyerekeink,
a vállalat szociális célú buszával
először csak belföldi kirándulásokat szerveztünk, idegenvezető nélkül (Kőkapu, Sárospatak, Monor,
Gönc, Vizsoly, Pécs, Eger, Győr,
Pannonhalma, Szombathely). Később a környező országok társcégeinél kaptunk szállást, laktunk
üttörőtáborban, nővérszálláson,
üdülőben. Így jutottunk el a céges
csoporttal a Tátrába, Késmárkra, a
Csorba-tóhoz, Krasznahorkára,
a Dobsinai Jégbarlangba, Lőcsére, a Betléri kastélyhoz, Rattmansdorfba, Königsteinre, Drezdába,
Berlinbe, Prágába.
Férjem közben megszerezte második diplomáját és egy találmányáért jelentős összeget kapott.

Évekig külföldiekkel, majd külföldön is dolgozott – ez nagyon
nehéz időszak volt –, de nyáron a
család mindig utazott. Én az olasz
Kultúrintézetben tanultam olaszul,
férjem beszélt németül és keveset
angolul is, így mindenütt boldogultunk.
A Lenfonógyárat 1988-ban széttördelték részvénytársaságokra,
gazdasági társaságokra, de a régi
barátságok ma is élők. Azóta tizenegyszer voltunk a rajongott
Olaszországban 7 éjszakás kempingezésekkel. Velencétől Nápolyig,
a Garda-tótól a Riviéráig bejártuk
a környék csodáit, később Afrikába
is eljutottunk. Sajnos már sokakat
elvesztettünk és a többiek közül sem
tudja már mindenki felvállalni az
utazással járó fáradalmakat. A társaság másfelől kibővült barátokkal,
szomszédokkal, gyerekekkel, unokákkal.”

Velence
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AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI
A 2018. esztendő első féléve örömöt és
ünneplésre is okot adó pillanatokat hozott számunkra.
- A Nemzeti Együttműködési Alap
Közösségi környezet Kollégiuma pályázatán 200 ezer Ft működési támogatást nyertünk.
- A rangos Pilisi Kóstolón 28 induló közül
klubunk egyik főzőcsapata nyerte el a
fődíjat, a Vándorserleget.
- A városi Semmelweis-napon klubtársunk, Lontainé Hegymegi Erzsébet munkája elismeréseként köszönő oklevelet
vehetett át polgármester úrtól.
- A város önkormányzata Dr. Ronkovicsné
Dr. Faragó Eszter klubtársunk társadalmi munkáját a Budakalász Kultúrájáért díjjal jutalmazta.
- Polgármester úr támogatásával KLUBHÁZ céljára használatba vehettük a
Szentendrei út 24. szám alatti önkormányzati telephelyen álló faház egy
részét. Egy teljes hónapig tartó kemény
munkával használhatóvá és otthonossá
tettük a belső tereket, melyekben akár a
hét minden napján összejöhetünk.
A házra fordított kiadásainkat pályázati
forrásból fedeztük, és minden munkát

önkéntes alapon magunk végeztünk. A
berendezési tárgyak adományként kerültek a házba. Ezúton is köszönjük
minden munkát végző és adományozó klubtársunk hozzájárulását!
A felújítást önkéntes szakmunkával segítette Sándor Zoltán festő-mázoló
mester és Stuber László kőműves mester
lakótársunk. Végh Ferenc informatikus
vállalkozótól egy laptopot és egy lézer
nyomtatót, a Faluháztól 36 db széket
kaptunk ajándékba. Ezúton is hálásan
köszönjük segítségüket, adományaikat!
Az elmúlt két hónapban klubunk tagjai
bizonyították, hogy az ember erőn felül is
képes teljesíteni, ha értelmes a kitűzött cél,
és ezért örömmel dolgozik. Ezen a nyáron
még inkább összeforrt egy eddig is egészséges közösség.
Második félévünket szeptember 6-án
17 órakor a kulturális szekció klubnapjával kezdtük.
Szeptember 13. 17h KLUBNAP Lontainé
Hegymegi Erzsébettel (KLUBHÁZ).
Szeptember 15. 10h KLUBHÁZ AVATÓ
Szeptember 19. BUSZOS KIRÁNDULÁS
Kemenesaljára (szervezi Kecskés Éva).

,www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

Egészségklubunk működését
támogatja a

Szeptember 27. 18h ORVOSI ELŐADÁS a
Faluházban.
Változatlanul a FALUHÁZBA szervezzük
a kulturális szekció előadásait minden
első csütörtökön 17 órakor és az orvosi
előadásokat minden utolsó csütörtökön 18 órakor.
Egyéb klubfoglalkozásinkat a klubházunkban tartjuk, a Szentendrei út 24.
szám alatt.
A SZÁRAZFÖLDI TORNÁK helyszíne továbbra is a FALUHÁZ.
Időpontok: hétfőn 745-től három óra,
csütörtökön 745-től két óra.
A GYÓGYTORNÁK helyszíne a KLUBHÁZ.
Időpontok: szerda 8h és péntek 8h.
A többi mozgásóra időpontjáról és
helyszínéről a csoportvezetők adnak
tájékoztatást.
OKTÓBERI ELŐZETES:
Október 4. KIRÁNDULÁS VESZPRÉMBE
Faragó Eszterrel.
Október 11-én 17 Ajtai Marika JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE a klubház javára.
Zenél a Zseton Együttes. Belépődíj: 1000 Ft.
Helyszín a Faluház földszinti nagyterme.
h

Anyakönyvi hírek
Augusztusi anyakönyvi események:
Házasságkötés
Augusztusban 23 pár kötött
házasságot Budakalászon.

Sok boldogságot
kívánunk nekik!

Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük
Budakalász Város legifjabb polgárait:
Kaselyák Izabella Zoé

Szendi Sebestyén

Masud Nóra

Tóth-Kurtz Barnabás

Prait Áron
Jó egészséget kívánunk nekik!

Gyászhírek
Augusztusban elhunytak:
Városunkban augusztusban
tizenketten hunytak el.
Részvétünk
a hozzátartozóknak!
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Katolikus hírek

Templombúcsú és plébániai nap
Szent Kereszt Felmagasztalása Templom, Budakalász
2018. szeptember 15. szombat 14-22 óráig
Idei plébániai napunkra szeretettel hívjuk és várjuk a budakalászi, szentistvántelepi, valamint az Egyházközségünk
életébe bekapcsolódó, más településen lakó Testvéreket!
Ügyességi és szellemi vetélkedőkkel, kézműves programmal, finomságokkal várjuk az érdeklődőket. Idei újdonság
lesz a kalandvágyóknak a rekeszépítés alpintechnikával,
a templomkert ősfáiról függeszkedve. A kicsiket babaházzal
várjuk.
A tavalyi sütemény-kiállításra több mint 30-féle finomsággal neveztek a hívek. Idén is várjuk az Egyházközség
konyhaművészetben jártas tagjait, hogy házi készítésű süteményekkel (pitékkel, rétesekkel, sós és édes aprósüteményekkel) tegyék emlékezetessé a plébániai napot. Ebben az
évben szeretnénk a 16 év alatti gyermekek készítményeit kiemelten bemutatni. A sütik mellé teát, kávét, szörpöt biztosítunk. (A süteményeket névvel és címmel ellátva 14
és 15 óra között kérjük a Plébániára behozni!)

Nyílt napot és
foglalkozást tart
a Szent Ferenc
Karitász Csoport.
Laci atya a templombúcsú napján rendhagyó hittanórát tart az érdeklődőknek, amelyen a hívek kérdéseire is szívesen válaszol, majd magyarázó szentmise keretében, a
liturgikus cselekményeket egyidejűleg kommentálni
is fogja, hogy jobban megértsük a gesztusok, szövegek, szimbólumok értelmét.
Szentmise után vacsorával (a cserkészlányok főznek) és
tábortűzzel zárul a nap.
Figyelem! Ebben az évben valamennyi program a plébánia
területén zajlik. Az eligazodást térkép és menetlevél is segíti
majd. Azok között, akik valamennyi programon részt vesznek,
különleges csokoládékat sorsolunk ki.
Szent Kereszt Felmagasztalása templom, Budakalász
2011 Ady Endre u. 1., Szervező: Kelemen László plébániai
kormányzó

Élet keresztyén Szemmel

Gondola örmelékek arról, hogy az ember nehezen tanul
„A negyedik angyal is kiöntötte poharát a napra, és megadatott neki,
hogy gyötörje az embereket annak tűző
sugarával. És az emberek gyötrődtek a
nagy hőségben és káromolták az Isten
nevét, akinek hatalma van ezek fölött
a csapások fölött, de nem tértek meg,
hogy dicsőséget adjanak neki.” (Jelenések könyve 16:7-9)
Most töltötte vajon ki az angyal a
poharát, s az európai melegrekord
már ama vég része lenne? Nem, de
csakugyan emlékeztet rá. A skandináv erdőtüzek, a görögországi pokol,
a walesi zörgő szalmájú legelők, a
megnövekedett halálozás mind emlékeztet arra a nagyobb pusztulásra,
ami eljövendő. Isten először a szavával
tanít minket arra, mit s hogyan kellene
tennünk azért, hogy békében élhessünk
e földön. Ézsaiás könyvében, Krisztus
előtt hétszázvalahány évvel, így hangzik ez a szó: „Mert így szól az Úr Isten:
Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és
reménységben erősségtek lett volna; de
ti nem akartátok”. (Akkor, ott a babiloni
fogság követte ezt az igét.) Aztán eseményekben figyelmeztet az Úr – mint a
mostani hőség –, melyek mint felemelt
mutatóujj, emlékeztetnek az írás sza-
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vaira, „az Isten, mostan parancsolja az
embereknek, mindenkinek mindenütt,
hogy megtérjenek” (Apostolok Cselekedetei 17:30). Vagy... ...maradhat
minden a régiben. Nekimehetünk az
esőerdőknek, kilyuggathatjuk az ózonpajzsot, ciánnal mérgezhetjük a folyókat, vörös iszapot gyűjthetünk, amíg
szét nem folyik, globális felmelegedéssel járó tevékenységeket folytathatunk.
De akkor ne az Istent káromolja s hibáztassa senki sem a következmények
miatt.
***
A mi kutyánk egy egyszerű korcs.
Keveset búslakodik, viszont mindig
kész az örömre. Van, hogy majd kibújik
a bőréből, úgy örül. Nem akar megváltoztatni, nem szid, nem panaszkodik.
Nem kér semmit tőled, csak örül, hogy
vagy. Nyáron, amikor sokat vagyunk
a kertben, véletlenül mindig ott akar
lenni, ahol te vagy. Ezzel az őszinte
viselkedésével ékesebben dicsőíti a Teremtőt, mint mi a legharsányabban
elénekelt zsoltárunkkal. Lefőz minket
– sajnos.
***
Míves harang kondult a szörnyű
hirosimai atomtámadás évfordulóján, augusztus 6-án, Japánban.

A kormányfő fejet hajtott s beszédében
kiemelte: Japán az egyetlen ország a
Földön, amely atomcsapást szenvedett el. A nagaszaki atombomba hatásával együtt mintegy kétszázezer
ember, zömében civilek haltak meg
akkor. Felrémlettek bennem a nanjing-i mészárlás képei is. Ma hatalmas
múzeumegyüttes mutatja be a japánok
vérengzését 1937-38 fordulóján, Kínában. Háromszázezer áldozat, többnyire
a polgári lakosság köréből. Japánban
máig nem képes elhinni az átlagember,
hogy katonáik az öldökléstől megrészegedve ilyen embertelen bestiává változtak. És eszembe jut egy szép énekünk
pár sora: „A bűnben kín van s gyűlölet, mi mást, más minket öl; Öröm köt
egybe s szeretet az Úr szívén belől”. Ki
vitatkozhatna ezzel...?
***
Találkozzunk drágám valamelyik
nap – mondta a nagyi felnőtt unokájának. Tudod, nagyi, tengernyi feladatom van, nem sok időm marad – felelte
az élet sodrába került unoka. Látod,
aranyoskám, ebben nincs is különbség
köztünk: nekem sem sok időm maradt
már...
Glasz Péter
református presbiter
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Sport

BMSE – Foci hírek
Elkezdődött a felnőtt bajnokság, ahol
mindkét mérkőzésen sikeresen teljesített a csapat. Piliscsabát 6:2-re, Valkót
3:2 arányban győztük le. Utánpótlás
labdarúgóink is elkezdik a küzdelmeket,
minden korosztály becsülettel felkészült
a nyári alapozásnál. Az U-7, U-9, U-11,
U-13-as csapatok a Bozsik tornákon
vesznek részt. Magunk is szervezünk
utánpótlás tornákat, hogy minél több
mérkőzést játszhassanak a fiatalok. Az
U-14, U-16, U-19-es korosztály és a felnőttek már bajnokságban szerepelnek.
Jó érzés, hogy sok sportolónk van és
büszkék vagyunk, hogy minden korosztályunk nagy erőt képvisel. Az egyesület
mindent megtesz azért, hogy a kalászi
fiatalok minél nagyobb létszámmal járjanak hozzánk sportolni.
Lassan elkészül a műfüves pálya. A
nyitómérkőzésen a Budakalász U-14 játszik Felcsút U-13-as csapatával október
harmadikán. Létrejött mindkét budakalászi iskolával egy megállapodás, így
télen a fedett csarnokban tartják majd a
tornaórákat. Cserébe az óvodások az iskolai tornateremben készülhetnek a következő idényre. Jó érzés egymásnak segíteni és megint bebizonyosodott, hogy a
mi városunk kivételes.
Az utolsó héten Páling Zsolt még egy

tábort szervezett, ahol szép számmal
vettek részt a gyerekek. Jó hangulat, sok
mozgás és játékos gyakorlatok jellemezték a tábornapokat. Sok lurkó először élhette át a sport örömét és többen máris
igazolt játékosok akartak lenni. A szülők
is elégedettek voltak és örömmel bízták
rá gyermekeiket edzőinkre.
Rogán László polgármester úr, a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal
minden segítséget megadott, hogy fej-

lődhessünk. Fontos, hogy együtt tudjunk dolgozni és ez megvalósult, köszönettel tartozom nekik. A fejlesztés nem
áll meg, tovább dolgozunk azért, hogy
Budakalász büszke legyen a legrégibb és
legnépesebb egyesületére. A szurkolókat
nagyon várjuk, biztassák fiataljainkat és
segítsenek győzelemre vinni csapatainkat.
Sárosi Tibor, BMSE elnök

Vízilabda hírek
Európa-bajnok a budakalászi masters női vízilabdacsapat!
A női vízilabda Masters 30+ korcsoportban, a Budakalász
SC-KLING női vízilabdázói Európa-bajnoki aranyérmet
szereztek a szlovéniai Kranjban! Gratulálunk Lányok!
Csapattagok: BOROS Júlia (CSK) (TVE), BRÁVIK
Fruzsina, BREZOVAI Dorottya, DRÁVUCZ Rita (TVE),
GYÖRE Anett, IPACS Barbara, KISTELEKI Orsolya
(TVE), NÉMETH Edit (TVE), PELLE Anikó (TVE),
SZENTKERESZTI Gabriella (TVE), SZREMKÓ Kriszta,
VARGA Krisztina, VARGÁNÉ GAZDAG Erika, ZSÁMBOK Lili.
Felkészítő edzőjük a Mesteredző-díjas Györe Lajos.
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