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Széleskörű egyeztetés a közétkeztetésről

A közétkeztetéssel kapcsolatban
egyeztettek az intézményvezetők és
az Önkormányzat szakemberei a
szolgáltató Junior Zrt. képviselőivel Rogán László polgármester kezdeményezésére. A megbeszélésen a
résztvevők megosztották egymással
a hozzájuk érkezett jelzéseket az iskolai, óvodai, bölcsődei ételekkel, a
szolgáltatás minőségével kapcsolatban. A felmerülő problémák nagy
részére még helyben érkezett a megoldás.
A városvezetés javaslatára évente két
alkalommal kerül majd sor hasonló találkozóra, hogy a közétkeztetést szolgáltató cég a lehető legmagasabb színvonalat
biztosíthassa az intézmények számára. A
közétkeztetési feladatok ellátása során

sokrétű követelménynek kell megfelelni.
A jogszabályi rendelkezések a felhasznált
alapanyagokkal, a menüsorok változatosságával, a bevitt tápértékkel kapcsolatban
igen szigorúak a gyermekek egészséges étkezése érdekében.
Az egyeztetésen az Idősek Klubja, az
általános iskolák, az óvodák, a bölcsődék
vezetői megosztották saját meglátásaikat
és a szülőktől érkezett visszajelzéseket. Az
intézményvezetők előzetesen gyűjtötték
össze a véleményeket: felsorolták, hogy
náluk mely ételeket szeretik a leginkább, és
legkevésbé a gyermekek. A hozzájuk érkezett jelzések és saját tapasztalataik alapján
kisebb-nagyobb változtatásokat javasoltak
az intézményekben biztosított menükkel
kapcsolatban. Általános tapasztalat az,
hogy ahogy a gyerekek nőnek, egyre inkább
elutasítók a menzán kínált ételekkel kapcsolatban. Ez nem feltétlen a menü minőségét kérdőjelezi meg, hanem lehet egyfajta
életkori sajátosság.
A Junior Zrt. képviselői közreműködően, nyitottan fogadták a javaslatokat. A
felvetett problémákra javarészt már helyben érdemben tudtak reagálni: egyrészt
a dietetikus szakemberek saját szakmai
szempontjaikat ismertették, másrészt a
kifogásoltakat tudomásul vették. Főként

a menüsorok összeállításával, az ételpárosításokkal és a fűszerezéssel kapcsolatban
kaptak jelzéseket. Ritzu Tünde, a cég üzemeltetési igazgatója elmondta, hogy a jelzett észrevételeket a lehetőségekhez képest
a jövőben szem előtt tartják majd.
Az iskolaigazgatók jelezték, hogy a szülők egy csoportja szívesen megkóstolná az
ételeket. A polgármester pedig kérte, hogy
erre legyen lehetőség mindkét iskola esetében. A Junior Zrt. üdvözölte a kezdeményezést és elmondta, kész naponta két-három
plusz ételadagot biztosítani a szülői kóstolásra. Kérték emellett az ételek pontozásos
értékelését, így még jobb visszajelzést kaphatnak a szolgáltatásról. A cég ezen kívül
konyhalátogatást is biztosít májusban.
Ennek során az intézményvezetők megtekinthetik az ételkészítés folyamatát.
Rogán László reményét fejezte ki, hogy
a rendszeres tapasztalatcsere mindinkább
elősegíti majd a szolgáltatás zökkenőmentes biztosítását. A gyerekek, az intézmények és a városvezetés közös érdeke, hogy
a közétkeztetési szolgáltatás a lehető legkedvezőbb feltételekkel maradjon elérhető
és minél több gyerek megelégedésére szolgáljon.

HÍRDETMÉNY
Budakalász Város Önkormányzata
2019. április 13-án (szombaton)
a lakosság, szervezetek és cégek számára

tavaszi várostakarítási akciót szervez.
A várostakarításra várunk minden budakalászit, egyéneket,
családokat, lakóközösségeket, mindazokat, akik szeretnének
tenni a város szta, rendeze környezetéért.
Számítunk továbbá a környezetvédelmet szem elő tartó
szervezetek, egyesületek és cégek segítségére is.
Várunk tehát mindenkit, akinek
nem mindegy, hogyan, milyen
környezetben él!

A munkavégzéshez szükséges zsákot és kesztyűt az Önkormányzat ingyenesen biztosítja. Az akcióra előzetes jelentkezés
szükséges!
Jelentkezni Fe erné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi és
rendésze osztályvezetőnél lehet legkésőbb 2019. április 8-ig
munkanapokon a +36 (26) 343 360, a +36 (70) 984 9833 telefonszámokon vagy a ferenczy.beatrix@budakalasz.hu e-mail címen.

Budakalász, Petőﬁ tér 1. +36 26 340-266,
340-514 info@budakalasz.hu
facebook.com/budakalaszvaros
a2011
közösségért!
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BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

4 milliárd beruházásokra – minden
eddiginél magasabb a város idei
költségvetése
Nagy jelentőségű kérdésben dönt minden év februárjában a Képviselő-testület. Budakalász költségvetéséről az éves beruházásokról
határoznak a város vezetői. Az idén minden eddiginél több forrás
áll rendelkezésre a fejlesztésekre.
 Budakalász költségvetéséről
döntött a Képviselő-testület a legutóbbi ülésén. Milyen összeggel
gazdálkodik ez évben a város és
milyen beruházások várhatóak?
Költségvetésünk főösszege általában
2 milliárd forint. Ez évben ugyanakkor
minden eddiginél magasabb forrással,
mintegy 5,7 milliárd forinttal gazdálkodhatunk. Összehasonlításként: a lakosságszámban dupla ekkorra méretű
Szentendrének van hasonló főösszegű
költségvetése. A költségvetésből a beruházásokra fordított összeg is kiemelkedő, mintegy 4 milliárd forintot tudunk
a fejlesztésekre fordítani. Az idei rekordmagas költségvetés oka a Patakpart Általános Iskola építése, melynek forrását
az állam biztosítja. A rendszerváltás óta
ez a legjelentősebb beruházás a városban. Az intézmény létesítésével minden
budakalászi gyermek tanulási körülményei javulnak majd. Az építési munkákat
a közbeszerzés lezárultával, várhatóan
heteken belül elkezdhetjük. Emellett a
város minden körzetében történik majd
valamilyen fejlesztés, amely a budakalásziak életminőségét javítja. Számos út,
járda újulhat meg, így a Barát, a Kispap
és az Áfonya utcákban utat, a Diófa utcában és a Szentendrei úton pedig járdát
építünk. A Prekobrdoban megkezdődik
a közvilágítás kiépítése, emellett városi
intézmények fejlesztésére is sor kerülhet, így bővül majd az Idősklub épülete
és kapacitása is. A Vasút sori óvodára tavaly saját forrást különítettünk el, ez az
összeg változatlanul rendelkezésre áll,
pénzmaradvány formájában. Továbbra
is úgy gondoljuk, hogy elsősorban pályázati forrást kell igénybe vennünk a megépítésre és bízunk korábbi pályázatunk
kedvező elbírálásában. Új fejlemény
emellett a kormány családtámogatásokhoz kapcsolódó, a nevelési intézmények
fejlesztésére vonatkozó friss bejelentése.
Ennek fényében saját forrás helyett

– ésszerű módon – elsősorban állami
pénzt szeretnénk igénybe venni a bővítésre. A beruházások mellett a közösségépítésre is nagy figyelmet fordítunk,
hiszen idén 10 éves a város, így még több
rendezvényen találkozhatunk 2019-ben.
 Számos esemény is történt februárban. A legjelentősebb a Kalászi Disznótoros Fesztivál volt.
Hogyan értékeli az idén első ízben
szervezett rendezvényt?
Örömmel mondhatom, hogy óriási
volt az érdeklődés az első Kalászi Disznótoros Fesztiválon. A rendezvényünkre
nagyon jó időt kaptunk, igazi disznótorhoz illőt, hajnali csípős levegőt,
majd szikrázó napsütést. A programok
mintegy 2.000 ember vonzottak a Művelődési Házba. A böllérek 600 kg húst
dolgoztak föl és a nyitásra érkezőket már
sült hússal várták, délre pedig elkészült
a disznótoros is. Három órán keresztül
adagoltuk a finom falatokat és úgy gondolom, éhesen senki nem távozott. A főzőcsapatok ételei is nagy sikert arattak,
náluk a látogatók többféle ételt is megkóstolhattak. A visszajelzések alapján
mindenképpen úgy gondolom, hogy sikeres rendezvényt zártunk. Jó hír, hogy
szeretnénk hagyományt teremteni és
jövőre újra tervezzük a disznótor szervezését! Emellett a sikerre tekintettel
pedig a Városnapokon egy másik gasztronómiai eseményre: a lecsófesztiválra
hívjuk majd kalásziakat. Bízom benne,
ezt a rendezvényt is szívesen fogadják
majd a budakalásziak.
 Polgármester úr több látogatást is tett az elmúlt hónapban,
illetve önnél is többen jártak február folyamán. A Telepi Iskolában Kovács Kristóf igazgató úrral
találkozott.
A Szentistvántelepi Általános Iskolában igazgató úrral megnéztük az iskola
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felújítandó udvarrészét, a régi-új igazgatói irodát és a tavalyi mosdófelújítást.
Az idén a rossz állapotú sportpályát
szeretné az iskola újjáépíteni. Ehhez a
költségvetésünkből 8 millió forinttal
járulunk hozzá, amit az intézményfenntartó további 6 millió forinttal egészít
ki. A beruházásnak köszönhetően új,
kulturált és biztonságos sportpálya
jöhet létre. A gumiborítású pálya mellett a környező betondarabokkal fedett
területekre is esztétikus térkőborítás
kerülhet. A pályán pedig kapu és kosárpalánk is lesz, így több sportfunkcióval
alkalmas lesz a testnevelési és délutáni
szabadidős tevékenységek biztosítására egyaránt. A felújítás igazgató úr
reményei szerint még ebben a félévben
megvalósul. Bízom benne, hogy a gyerekeknek sok öröme telik majd az új pálya
használatában!
 A közösségépítés márciusban is
folytatódik. Milyen rendezvények
lesznek?
Mindenekelőtt a március 15-i nemzeti ünnepünkön várjuk a budakalásziakat a Budai úti templomkertbe,
a városi megemlékezésre. A Kalász Suli,
Ivancsics Ilona és Színtársai, valamint a
Kamp Kapelle közreműködésével szervezzük a műsort, beszédet Végh Attila,
a Kalász Suli új igazgatója mond. Március végén a kormány családbarát koncepciójával összhangban új rendezvényt
szervezünk Családbarát Budakalász
címmel, ahol szakmai előadásokkal és
könnyedebb kísérőrendezvényekkel
várjuk a kalászi családokat. Majd április
elején elindulunk a sportrendezvényekkel, melyek közül első a Tófutás lesz,
több újdonsággal, például a 10 év 10 km
versenyszámmal. Várunk mindenkit
nagy szeretettel rendezvényeinken!
2019. március 1.
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Felhívás önkéntes, utólagos kommunális
adóbevallásra

A kommunális adófizetési kötelezettség
Budakalász kül- és belterületén minden
magánszemély ingatlantulajdonos részére
kötelező. A kommunális adó rendjét és mértékét szabályozó önkormányzati rendelet a
város honlapján megtalálható. A Budakalászi Polgármesteri Hivatal szeretne lehető-

séget adni önkéntes, utólagos kommunális
adóbevallásra minden olyan adóalany számára, akiknek ezt bármely okból idáig még
nem volt módja megtenni. Az önkéntes,
utólagos kommunális adóbevallás
azért előnyös, mert 2019. március
31-ig mulasztási bírság és késedelmi
kamatmentesen megtehető. Ehhez a
város honlapján (www.budakalasz.hu) az
adóügyi nyomtatványokat kell letölteni és
benyújtani. A bevallással kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket a Hivatal Adó Osztálya
ügyfélfogadási időben személyesen és telefonon keresztül is megválaszolja. Lehetőség
van továbbá az info@budakalasz.hu e-mail
címen kérdéseket feltenni, amelyekre
soron kívül válaszolunk. Minden érintettet
kérünk, hogy éljen a lehetőséggel!

Újabb fejlesztések a HÉV-megállók területén
A MÁV-HÉV Zrt. és az Önkormányzat korábbi tárgyalássorozatának megfelelően folytatódtak a fejlesztések a
budakalászi HÉV-megállók területén.
Tavaly készült el az új kerítés Budakalász állomáson, majd a lenfonógyári
peronra telepítettek új esőbeállót.
Utóbbival kapcsolatban a felhasználói
visszajelzések alapján utánajártunk,
miért csak felülről kapnak védelmet
az itt várakozók. „Az ívben lévő peron,
valamint annak keskeny szélessége
miatt, illetve a járművezető peronra
látásának biztosítása érdekében volt
indokolt ez a kialakítás. Leszűkült
járószélességben, elhaladó jármű
melletti gyalogos forgalom könnyen
balesethez vezetne. A beálló teteje is
keskeny kivitelű, pontosan ezen okok
miatt” – mondta el Cselőtei László, a
közlekedési társaság beruházási irodavezetője.
A szentistvántelepi HÉV-megállóban is elkészültek az esőbeálló te-

Budakalászon a reggeli csúcsforgalom idején sokan keresnek kerülőutat, ha feltorlódik a sor a Pomázi
úton. Több sofőr próbálta mások
elé tolakodva lerövidíteni az utat
a Hegyalja utcán felhajtva a Liget
utcán át. A környékbeli lakók a megnövekedett forgalom miatt tavaly
év végén aláírásgyűjtésbe kezdtek
a probléma megoldása érdekében.
Végül 55 aláírás kíséretében nyújtották be az Önkormányzathoz
kérésüket, hogy a Hegyalja utca
elejére kerüljön ki behajtani tilos
tábla. Az Önkormányzat megvizsgálta a beadványt és a lakók kérését
jogosnak találta, így kérésüket teljesítette. Azóta újra nyugalmassá vált
a Liget utca.

Címer a hídkorláton

lepítésével, itt minden irányból volt
lehetőség a védőfalak kialakítására.
Frissen is aszfaltoztak itt egy részt,
ezért oszlopot helyeztek ki, hogy senki
ne lépjen a friss felületre. Ezt az oszlopot sajnálatos módon egyszerűen
felgyújtották. A tüzet a szentendrei
tűzoltók oltották el.
A Budakalász megállóba tervezett
esőbeállót is megrendelték, gyártását megkezdték. A szemeteseket már
újakra cserélték a Lenfonógyárnál, itt
új padokat helyeznek ki hamarosan.

ÁLLÁS
Budakalász Város Önkormányzata az alábbi
munkakörökben várja pályázók jelentkezését:

• bölcsődei dajka (Budai út 10.)
• zöldfelületi munkatárs
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Közlekedési rend
változás lakossági
kérésre

Bővebb információ: budakalasz.hu/varosunk/allas/

A Budai út rekonstrukcióját követően a patak felett átívelő kis
híd korlátját is felújíttatta az Önkormányzat, hogy az új városképhez méltó megjelenést kaphasson.
Turi Attila főépítész vázlata alapján díszműkovács készítette el az
új korlátelemeket. A rozsdamentes felület tartósságát galvanizációs eljárás szolgálja. A korlátok
az óváros hangulatához illeszkedő
antracitszürke fedőfestést kapnak.
A budakalászi címert ábrázoló elemek ezután kerülnek a helyükre,
oldalanként kettő. Egy-egy elem 80
apró kovácsoltvasdarab összeszegecselésével készült. A címer szimbólumainak apró motívumait lézerrel
vágták ki acéllemezből, majd festést
követően három rétegben helyezték
el, térbelivé téve ezzel a kétdimenziós városi jelképet. Egy címer súlya
tekintélyes, mintegy 15 kg. Az alkotás igazi színes látványelemet fog
biztosítani. A biztonságot speciális
csavarok és kamerák védik, bízunk
benne, hogy sokáig gyönyörködhetünk bennük.
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ
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Megújult játékok, parkosítás, új burkolatok – hatmillió Ft-os
felújítás a szen stvántelepi játszótéren
számára. A Martinovics utca-Széchenyi
utca sarkán lévő játszótéren is rendszeresen gyűlnek össze a környékbeli gyerekek, családok, diákok. Központi, iskola
melletti fekvése különösen népszerűvé
teszi a helyszínt. Tavaly a Béke sétányon
lévő és a Rigó utcai játszóterek újultak
meg, idén ez a közkedvelt hely kerül
sorra. Az itt lévő eszközök a rendszeres
karbantartás mellett is avultak az évek
során, frissítésük időszerűvé vált. Most
több mint hatmillió forintból újítják fel

a játszóteret az Önkormányzat megbízásából. Új játék lesz a többi játszótéren is
népszerű fészekhinta. A padok alá viacolor burkolatot építenek, a szegélyeket
kicserélik, a homokozóba új geotextília
és friss homok kerül. Megújul a műfüves
burkolat és a gyepfelületet is helyreállítják. A meglévő játszóeszközöket javítják
és újra festik. A jó idő beköszöntével már
a megújult eszközöket és a frissen parkosított teret használhatják majd a látogatók, kicsik és nagyok.

Horgásza jogról szóló szerződést írtak alá

Évértékelő kiadvány
a város tavaly elért
eredményeiről

Budakalászon a parkok, sétányok, közösségi terek mellett hét játszótér is rendelkezésre áll a kisgyermekes családok

Az Omszk-tóra vonatkozó horgászati
jog gyakorlását a Képviselő-testület évek
óta az Óbuda-Kalász Horgászegyesületnek engedi át. A Testület ez évre is

Jelöljük Budakalász
kiválóságait a városi
díjakra!

A város minden évben díjakkal
ismeri el a településünkért, a város

jóváhagyta a szerződést. A horgászati
lehetőségért az egyesület 100.000 Ft
összeget fizet. Az egyesület nagy gondossággal halakat telepít, ellenőrzi és
felügyeli a horgászatot, valamint részt
vesz a tó rendjének fenntartásában. Az
egyesület figyelmet fordít a budakalászi
fiatalokra is, így a 14 éven aluliaknak
kedvező, 1.500 forintos éves díjat, a 18 év
felettieknek pedig 30%-os éves kedvezményt biztosít. Erről írt alá szerződést
Rogán László polgármester Horváth István elnökkel.

lakóiért különösen sokat tévő budakalásziak munkáját. A városlakóknak ez
évben is lehetőségük van jelöléseket
küldeni a különböző díjakra érdemes
személyiségekről. Egyaránt felterjeszthetünk kiválóságokat kulturális, pedagógiai, egészségügyi, rendvédelmi és
sport területen, vagy a város hírnevét
országos szinten öregbítő személyeket illetően. A díjakat a hagyományok
szerint, ünnepélyes keretek közt adják
át a városi ünnepségeken. Segítsük a
Képviselő-testület munkáját, hogy az
elismerések ismét méltó személyekhez
kerüljenek!
Bővebb információ: www.budakalasz.hu

XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM z 2019. MÁRCIUS 11.

Ismét eltelt
egy év és Budakalász 2018-ban
is számos eredményt ért el és
feladatot valósított meg.
Fontos látni,
honnan hová
jutottunk. Ezt
olvashatják a
város kiadványában, a 2018. évi
Budakalászi Évértékelőben. Az elmúlt évben is fontos szerep jutott
az útépítéseknek, a gyerekek oktatási-nevelési körülményeinek,
a nyugdíjas korosztály, a városi
sport, a rendezett városkép támogatásának. Nagy hangsúlyt kapott
a közösségi élet, valamint a közbiztonság. Míg 2017-ben több nyertes
városi pályázat segítette a fejlődést,
addig az elmúlt esztendőben inkább
saját forrásaira támaszkodott a település. A megkezdett fejlesztések
2019-ben is folytatódnak. A tavalyi évet bemutató kiadvány minden háztartásba eljutott, emellett a
város weboldalán is elérhető.
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Önkormányza hírek

Európai parlamen és önkormányza
választások 2019-ben
Ebben az évben tavasszal kerül
sor az európai parlamenti választásokra, majd ősszel a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választására.
A választásokra a felkészülés megkezdődött, első feladatként a Helyi Választási Iroda vezetője a választási eljárásról
szóló jogszabály alapján megállapította
a Képviselő-testület megválasztandó
tagjainak számát. A törvény értelmében
25.000 lakosig – melybe Budakalász is
tartozik – 8 egyéni választókerületi, és 3
kompenzációs listás mandátum adja a
képviselők számát, ezen felül a polgármester személyét választjuk.

Jogszabály szerint a szavazókörök felülvizsgálata megtörtént. A szavazókörök
számában, a szavazóhelyiségek címében
az előző választás óta változtatás nem
volt. A 2-es, 3-as és a 4-es szavazókör
területi beosztásában történt kisebb módosítás, a választópolgárok számának
optimálisabb elosztása érdekében.
Mindenkinek, de leginkább a 2-es,
3-as és 4-es szavazókör választópolgárainak javasoljuk, hogy a választási
értesítőn figyeljék, hogy melyik szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat.
Tájékoztatásul a honlapon közzétettük
szavazókörönként az utcajegyzéket is.
Az őszi önkormányzati választásokra
készülve az egyéni választókerületek területi beosztását a Helyi Választási Iroda
határozattal állapítja meg, a választási

eljárásról törvény szerint. Az egyes választókerületekben egyéni képviselők indulhatnak a képviselői mandátumért. A
Helyi Választási Iroda Vezetője kialakítja
a 10.000 főnél több lakosú településen
az egyéni választókerületeket, melyhez
a Helyi Választási Bizottság véleményét
előzetesen ki kell kérni. A törvényi rendelkezések megszabják, hogy a választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy
azok összefüggő területet alkossanak,
és a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően
azonos legyen. Budakalászon 8 egyéni
választókerületet állapít meg a vonatkozó határozat. A választásra jogosultak
száma Budakalászon 2019. január 1-jei
adatok alapján: 8.831 fő.

Képviselő-testüle döntések – 2019. február 28.
Javaslat a HÉSZ módosítás egyeztetési
szakaszának lezárására

A Budakalász Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése
A témához kapcsolódó információ a
polgármesteri interjúban található a 3.
oldalon.

2018. évi költségvetési rendelet módosítása
A 2018. évi költségvetés módosításának indoka, hogy a rendeletben át kell
vezetni a központi költségvetésből kapott támogatásokat és előirányzat változásokat.

Igazgatási szünet
Már több éves gyakorlat, hogy a testület nyáron és a karácsonyi ünnepek időszakában igazgatási szünetet rendel el,
amelynek időtartama alatt a Hivatalban
a munkavégzés szünetel és a dolgozók
részére a rendes szabadságot ki kell adni.
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A Helyi Építési Szabályzat egyeztetési
eljárása keretében az Állami, valamint a
Pest megyei Főépítész is megadta szakmai véleményét, melyet a tervező megválaszolt. A tervezői válaszok elfogadása
után, annak megfelelően kerül az Állami
Főépítész elé végső szakmai véleményezésre. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési
Szabályzat módosításának egyeztetési
szakaszát lezárta. A véleményezési szakaszban beérkezett észrevételekre a válaszokat elfogadta.

Óvodai beiratkozás
Az óvodavezetők az óvodai beiratkozás időpontjára tettek javaslatot. Ennek
megfelelően a két óvodában egységesen
2019/2020. nevelési évre 2019. április
29-ét (hétfőt) és április 30-át (keddet)
javasolták. Az időpontokat a Testület
elfogadta.

Ingatlanértékesítés
Az önkormányzati tulajdonban lévő
Rigó utca 6. szám alatti ingatlanra pályázat jelent meg az ingatlan.com-on és

a város honlapján. A kiírásra egy pályázat érkezett be, amely érvényes volt. A
pályázatban kínált vételár meghaladja
az értékbecslésben meghatározott árat.
A Képviselő-testület így megszavazta az
értékesítést a pályázónak.

Ingatlan belterületbe csatolás
A Gyümölcs utcában található ingatlan lakóházas beépítésre alkalmas,
melynek tulajdonosa a belterületbe csatolást kérte. A Testület a kérelmet elfogadta.

Beszámolók elfogadása
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonhasznosítási ügyekben a Pénzügyi és
Vagyonhasznosítási Bizottságra, a Népjóléti Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2018.
évben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.
A Képviselő-testület valamennyi
határozata és az egyes napirendek
előterjesztései teljes terjedelemben
megtalálhatók a város weboldalán a
Képviselő-testületi ülések és Határozatok menüpontban.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
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Közélet

Közterület-használa kisokos

A fővárosból és más településekről minden évben költöznek
új lakók Budakalászra. Az állami támogatások hatására egyre
többen vágnak építkezési, vagy
felújítási munkálatokba. Sokan
nem is tudják, hogy az ingatlan
előtti közterület használatának
szabályai vannak, amelyeket
városunkban is be kell tartani.
Alábbi tájékoztatónkban ismertetjük a szabályozás főbb elemeit,
az igénylés és ellenőrzés részleteit, továbbá néhány gyakorlati
példát is közzéteszünk a könynyebb érthetőség, alkalmazás és
ügyintézés érdekében.

1. Mi számít közterületnek?
Közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami
vagy önkormányzati tulajdonban álló
terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve
a közterületnek közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom elől el
nem zárt részét. A közterület rendeltetése a közlekedés biztosítása (pl: utak,
járdák, terek), pihenő- és emlékhelyek
kialakítása, (pl. parkok, köztéri szobrok stb.), közművek elhelyezése.

2. A leggyakoribb esetek
A tapasztalatok szerint a mindennapokban a leggyakoribb eset az, amikor
az ingatlantulajdonos építési, felújítási
munkálatokat végez és az ingatlan előtt
konténert, vagy építőanyagot kupacolva helyez el. Ennek díja négyzetméterenként napi 105 Ft. Az ingatlan
kerítése előtti terület, az előtte haladó
út szegélyéig közterületnek minősül!
A terület használatát ezért kell engedélyeztetni és ott úgy kell a tárgyakat,
építőanyagokat tárolni, hogy azok a
közlekedést ne zavarják az úttesten.

8

A tűzifa kiszállítása, ha a fahasábokat az ingatlan előtt helyezik el, szintén díjfizetési kötelezettséggel jár! Az
ingatlanok előtt álló fák is közterületi növények, ezért azokat bejelentés
nélkül kivágni nem szabad. Az eltávolított, öregebb fák helyére csemetét kell
ültetni (az invazív fafajok, pl. nyírfa
nem megfelelőek). Üzemképtelen
járművet közterületen tárolni nem
szabad. Ilyen autó maximum 10 napig
parkolhat közterületen, de erre az időszakra is engedélyt kell kérni. A Zöld
Bicske Kft.-től évenként egy alkalommal, ingyenesen igényelhető lomtalanításkor a lomokat a kerítésen
belül, praktikusan a kapu közelében
kell elhelyezni. Számos más esetben is
engedélyeztetni kell a közterület-használatot, például ha cégtáblát, hirdetőtáblát szeretnénk elhelyezni, vagy ha
tehergépjárművek és vontatmányaik
parkolnak közterületen. Az engedélyköteles esetek teljes körét a vonatkozó
rendeletek rögzítik. Kiemelendő, hogy
ha a közterület-használat főútvonal
mentén történik, a közút kezelőjének
hozzájárulása is szükséges a jogszabályi rendelkezések betartásához.

3. Ügyintézés
Az engedélyek igénylésével kapcsolatban az Ügyintézés/Városrendészet menüpont alatt tájékozódhatunk.
Itt minden szükséges, friss információ megtalálható a témával kapcsolatban, a közterület-használat
iránti kérelem is innen tölthető
le. A nyomtatványt személyesen a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kaphatjuk meg és nyújthatjuk
be, ebben az esetben csekken lehet
befizetni a szükséges díjat, amelyet
mellékelnek a nyomtatványhoz. Papíralapú közterület-használati
igényt csak természetes személy
nyújthat be! A kérelmezést és
a díjfizetést emellett teljes egészében bonyolíthatjuk online is.
Ebben az esetben a kitöltött és lefotózott, vagy beszkennelt nyomtatványt az
info@budakalasz.hu e-mail címre
kell elküldeni, a díjat pedig az Önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára fizethetjük be (1200100800173183-00100006 számlaszámra).

Közleményként tüntessük fel a díjfizetés tárgyát: „közterület-használat”.
A közterület-használatot legalább egy
nappal a használat megkezdése előtt
kell megigényelni. Amennyiben indokolt esetben sürgős ügyintézésre lenne
szükségünk, az igény beadása után néhány órával telefonon érdeklődhetünk
az Önkormányzati Rendészet +36 (70)
314 6104-es telefonszámán. Az Önkormányzat az engedélyeket határozat formájában adja ki és küldi meg.

4. Díjkalkuláció
A díjat a használni kívánt terület
négyzetméterben meghatározott nagysága alapján, a rendelet 6. §-a szerint
kell kiszámolni. A minimális összeg
egységesen 1400 Ft. A rendeletben megtalálható minden fajta
közterület-használat díja, ami
négyzetméterenként van megadva, így
a használni kívánt terület nagysága
szerint kell beszorozni az összeget.

5. A jogszabályi há ér
A közterület-használat szabályait
önkormányzati rendeletek rögzítik, a
18/2017. és a 16/2015. számú dokumentumok letölthetők a város honlapjáról, a fent említett menüpontban. A
közterületeket bárki szabadon használhatja a rendeltetésüknek megfelelő
célra. Nagyon fontos azonban, hogy
az ettől eltérő esetekben engedélyt kell kérni. Ennek hiánya, valamint ha a közterület-használati díj
befizetése nem történt meg, bírságfizetési kötelezettséggel jár.

6. Ellenőrzés
A közterület-használat szabályainak betartását a Budakalászi Önkormányzati Rendészet ellenőrzi többek
között rendszeres járőrözéssel. Fontos, hogy az engedély igénylését és a
díjfizetést igazolni tudjuk, amíg a közterület-használat be nem fejeződik. Az
igénylő köteles a közterület-használat
kapcsán is a rendészekkel együttműködni, továbbá a használat megszűnésekor az eredeti állapotot visszaállítani
a területen.
Köszönjük a fentiek betartását és
együttműködésüket!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

ZöldZóna
hírek
Zöld

Fametszési munkálatok a városban a zavartalan közlekedésért

Az Önkormányzat jogszabályban meghatározott közútkezelői feladata, hogy

tegye lehetővé a szabad közlekedést a
város útjain az űrszelvények biztosításával. Ebbe a térbe semmilyen növény,
tárgy vagy építmény nem nyúlhat be,
amely zavarhatja a közlekedést vagy kárt
tehet az arra közlekedő járművekben. Az
útszegélyek mentén biztosítani kell, hogy
legalább 3 méter magasan semmilyen fa,
vagy más növény ne zavarja a közlekedést. Elsősorban a magasabb járművek
zavartalan közlekedése követeli ezt meg:
ilyenek például a tűzoltóautók, a téli síkosságmentesítést végző és egyéb teher-

Rendeze é vált
a Hulladékudvar

Sokan gondolkodnak környezettudatosan Budakalászon, ezért nagy
mennyiségű szelektíven összegyűjtött
hulladék gyűlt össze az elmúlt időben
a Lenfonógyár területén működő
Hulladékudvarban. A szolgáltatónak
sokáig nem volt kapacitása elszállíttatni a szemetet, végül az Önkormányzat munkatársainak hathatós
közreműködésére vitték el a hulladékot, így újra rendezett környezet
várja az oda érkezőket.

Zajtérkép
véleményezése

Elkészült Budakalász Város
2018. évben megújított stratégiai
zajtérképére vonatkozó intézkedési tervének egyeztetési anyaga.
A dokumentum a zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM
rendeletben foglaltak szerint készült. Az egyeztetési anyag a város
honlapján (budakalasz.hu/ugyintezes/kornyezetvedelem) és a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthető meg. Az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos
észrevételeket 2019. április 5-ig
lehet megtenni.

autók, vagy akár a szemétszállítást végző
járművek is. Mindez azt jelenteni, hogy
az összes út menti fa esetében az űrszelvénybe nyúló ágakat több méter magasan,
egyenesen meg kell metszeni. Sorra került
minden belterületi, szilárd burkolatú, önkormányzati kezelésű út is. A munkálatok
elvégzésére a téli időszak az ideális, hiszen
ilyenkor a fák nedvkeringése nyugalmi állapotban van. A város nagy energiát és jelentős összegeket fordít a tiszta, rendezett
városképre és a mindennapi élet biztonságos feltételeinek megteremtésére.

Emelőkosaras kocsi
segí a gallyazást

Az űrszelvényezéssel párhuzamosan
biztonsági fametszést is végeztetett az
Önkormányzat. Gyakran tapasztalható,
hogy a gyarapodó fák ágai veszélyesen

közel kerülnek a légvezetékekhez. Közterületen lévő fák esetében alapvetően a terület tulajdonosa, az Önkormányzat végzi
el a gallyazást, viszont hozzájárulás kérése
esetén az ingatlantulajdonos is megmetszheti a háza előtt álló fákat. Nemrég a Jókai
utcában végezték el az Önkormányzat
megbízásából a munkálatokat. A nagy
magasságú fák miatt emelőkosaras gépkocsit használtak. Ezen a területen 20-25
évvel ezelőtt vérszilvafákat ültettek. Ezek a
fák magasra törő növekedésük miatt nem
valók villamos vezetékek alá, így ágaikat
gyakran kell metszeni. A bérelt kosaras
kocsival a Cserkészgrund területén is elvégezték a szükséges gallyazást.

Seprő kocsival a pormentes, szta utakért

Eljött a jó idő, munkába lendült a várost seprő kocsi. Az utakon közlekedő gépkocsikról por, hordalék, szemét gyülemlik
fel az útpadkák mellett. E felületek takarítására, pormentesítésére az Önkormányzat utcaseprő kocsit használ, amely a téli

szervizelés után most kiváló állapotban
járja az utcákat. Működése nagy méretű
porszívóéhoz hasonló, a felszívott port,
szennyeződést méretes tartályába gyűjti,
melyet rendszeresen, az erre kialakított
konténerbe ürítenek. A keféket szivatytyús víztartály segítségével nedvesítik,
így jelentősen lecsökkenthető a szálló
por mennyisége. A letapadt, sáros felületek tisztításánál kézi erővel, lapátokkal
is rásegítenek. A gép időjárástól függően
rendszeresen bejárja a város frekventált
területeit. A lassú haladású kocsi fényjelzése körültekintő közlekedésre figyelmeztet.
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Óvodai beiratkozások rendje
Nyílt napok

Az óvodákban játszónapokra is várják a családokat:
• a Budakalászi Telepi Óvodában 2019. április 26-án pénteken 15-17 óráig,
• a Budakalászi Nyitnikék Óvodában 2019. április 27-én
szombaton 9-11 óráig.

Beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie [Nkt. 8.§
(2)].
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni,
amelynek körzetében lakik, vagy szülője dolgozik.
Budakalászon az óvodai felvételi eljárás helyi rendjét, a
beiratkozások időpontját, az óvodák felvételi körzeteit az Önkormányzat az önkormányzati fenntartású óvodákba történő
jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai
felvételi körzetek meghatározásáról szóló 20/2017.(III. 31.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza. Az önkormányzati fenntartású óvodákba a rendelet
mellékletét képező jelentkezési lapok kitöltésével és benyújtásával kell jelentkezni.
Óvodai ellátást először igénybevevőknek a rendelet 2.
számú melléklete „Óvodai Jelentkezési Lap”, más óvodából
átjelentkezőknek a rendelet 3. számú melléklete „Óvodai Jelentkezési Lap – átvételi kérelem” kitöltése szükséges.
A Budakalászi Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai Tagintézményében lehetőség van német nemzetiségi nevelésben való
részvételre. Ez esetben a rendelet 2. vagy 3. számú mellékletének kitöltése mellett a 4. számú mellékletet a „Óvodai Jelentkezési Lap – felvételi/átvételi kérelem” kiegészítése a német
nemzetiségi óvodai ellátás igénybevételéhez nyomtatványt is
be kell nyújtani a jelentkezéskor.
A jelenleg bölcsődei ellátásban részesülő gyermekre is vonatkozik az óvodai jelentkezési lap benyújtása.

Óvodai tájékoztatók

Az intézményvezetők szülői beszélgetésre hívják és várják a
kedves szülőket, ahol az óvodai jelentkezés előtt tájékoztatást
kaphatnak az óvodák Pedagógiai Programjáról, az intézmények sajátosságairól és egyéb, a szülőket foglalkoztató kérdésekről.
Óvodai tájékoztatók ideje:
Budakalászi Telepi Óvoda – április 17. szerda, 17 óra
(Mályva u. 1. )
Budakalászi Nyitnikék Óvoda – április 25. csütörtök, 17 óra
– Pomázi úti tornaterem (Pomázi út 3.)

Az óvodai jelentkezési lapok és azok kötelező mellékleteinek benyújtására 2019. április 29-30-án (hétfőn és kedden) 7:00-17:30 óra között lesz lehetőség.
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Pomázi úti épületeibe jelentkezők esetében is a Szalonka utcai Tagintézménybe
kell menni beiratkozni!
Az óvodai jelentkezés nem jelenti az óvodába történő felvételt!
A 2019. április 29-30-i óvodai beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok, amelyeket a szülők feltétlenül hozzanak
magukkal:
• kitöltött jelentkezési lap, vagy jelentkezési lap-átvételi
kérelem, illetve igény esetén német nemzetiségi nevelést kérő kiegészítő jelentkezési lap (letölthetők a www.
budakalasz.hu weboldalról),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a szülő és gyermek lakcímkártyája,
• a szülő érvényes személyazonosító okmánya,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum(ok),
• nem magyar állampolgárságú kiskorú óvodai jelentkezésénél a szülőnek igazolni szükséges, hogy a gyermek
milyen jogcímen tartózkodik Magyarország területén
[Nkt. 92.§].

A beiratkozáskor a jelentkezési lapokat a választott óvodában kell leadni a szükséges okmányok bemutatása mellett.
Amennyiben a felvételi körzetbe nem tartozó gyermek felvételére férőhely hiányában nincs lehetőség, a választott intézmény vezetője a jelentkezést a körzet szerint illetékes óvoda
vezetőjének átadja, és erről az érintett kérelmezőt értesíti.
Az óvodák felvételi körzeteihez tartozó közterületekről (út,
utca, tér) részletes kimutatás található a település (www.budakalasz.hu) weboldalán.
Önkormányzati fenntartású intézmény esetében a jegyző, a
szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik
életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. [Nkt.
8.§ (2)]
A fentieken túl az óvodavezetők tudnak tájékoztatást adni
telefonon, illetve az óvodai tájékoztatókon.
Budakalász, 2019. március 4.
Grünvald Tímea, Fehérváriné Básits Margit
intézményvezetők
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Bölcsődei beiratkozások rendje
Művelődési Ház emeleti Dísztermében 2019. április 25-én
csütörtökön 18 órakor kezdődő Szülői értekezleten
kapnak tájékoztatást, amelyre tisztelettel hívjuk és várjuk az
érdeklődőket.
A bölcsődei csoportok szervezése és kialakítása érdekében
a 2019/2020. nevelési évre szóló jelentkezési lapokat 2019.
május 10-ig kérjük a bölcsődébe eljuttatni. A bölcsődei férőhelyekre jelentkezni a bölcsődevezetőnél, kitöltött jelentkezési lappal és annak kötelező mellékleteivel lehet. A felvételi
kérelmet a bölcsődevezető bírálja el, a felvételről a felvételi
szabályzat alapján dönt.

Budakalász Város Önkormányzata a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátására két intézményt tart fenn. A Budai
út 10. szám alatt lévő bölcsőde 30 fő, míg a Mályva utca 1/b.
szám alatt lévő bölcsőde 48 kisgyermeknek nyújt férőhelyet.
A helyi adottságok és a hatályos jogszabályok figyelembevételével bölcsődéink 1 éves kortól fogadnak kisgyermekeket. A
bölcsődei felvétel rendjét a hatályos jogszabályok mellett az
önkormányzat 26/2016. (XII.16.) rendelete szabályozza.
A felvételi lehetőségekről, a szabad férőhely-kapacitásról,
a felvétel rendjéről és a bölcsőde működéséről a Kós Károly

A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: kitöltött jelentkezési lap, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a szülők és gyermek lakcímkártyája, a
gyermek TAJ kártyája, a szülők munkáltatói igazolása.
További információ és a jelentkezési lap, valamint
a kötelezően kitöltendő nyomtatványok letölthetőek a
www.budakalaszibolcsode.hu weboldalról a „Jelentkezések” menüpontban.
Villám Zsuzsanna, intézményvezető

Iskolai beiratkozások rendje
funkciói sem ismertek számunkra. Bizonyos, az iskolára egyedileg jellemző igények (választható idegen nyelv, Diáksport
Egyesület által szervezett úszásoktatás, adott tanító osztályába
sorolás iránti kérelem stb.) megfogalmazására a Kréta online
ügyintézési felülete várhatóan nem ad lehetőséget, így az csak
a korábbiakban megszokott módon, a helyszínen kitöltött
adatlapok, illetve nyilatkozatok útján fog történni.

A Kormányhivatal kihirdette, hogy az általános iskola első
évfolyamára a beiratkozás 2019. április 11-én és 12-én
(csütörtökön és pénteken) 8:00 és 19:00 között lesz.
A Klebelsberg Központ honlapján olvasható közlemény
szerint „A szülők 2019 áprilisában már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés
lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer
felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon
történő regisztráció után otthonról is kitölthetik. Az online
jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges
igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ami sokkal
gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt.”
Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy lapzártáig még
nem nyílt meg a Kréta online ügyintézés felülete, így annak
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A beiratkozáshoz az alábbi iratokat szükséges elhozni,
illetve kitölteni:
• A gyermek személyi azonosságát igazoló irat, ami lehet
személyi azonosító igazolvány, vagy születési anyakönyvi kivonat
• Az iskolaérettség megállapításáról szóló dokumentum,
amelyet az óvoda, vagy a pedagógiai szakszolgálat állít
ki
• Pedagógiai szakszolgálat által készített szakvélemény,
amennyiben készült ilyen
• A gyermek TAJ-kártyája
• Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
• Nyilatkozat Etika vagy Hit- és erkölcstan tantárgy választásáról

Az adatlap és a nyilatkozatok formanyomtatványai letölthetőek az iskola honlapjáról is, amelyeket kitöltve gyorsítható
az ügyintézés.
Kovács Kristóf Áron, Végh Attila intézményvezetők
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Vendégünk Budakalász új főépítésze Kassai-Szoó Dominika

„A példaértékű te ekből merítek
és haladok a saját értékrendem mentén”
Kassai-Szoó Dominika személyben új főépítésze van a városnak.
A ﬁatal, tehetséges, többdiplomás szakember Turi A la nyomdokaiba lép most, de a saját útját szeretné járni. Víziói közö egy
szép városközpon al rendelkező Budakalász szerepel, és egy olyan
város, ahol már a ﬁatal korosztály is igényes az építe környezetre.
A szakember bővíte ügyfélfogadással, segítő tanácsokkal várja a
budakalásziakat.
 Hogyan érkezett a felkésrés a
nagy presztízsű városi tisztségre?
Turi Attila kért fel a tisztségre, hogy
folytassam munkáját. Mély tisztelettel és
egyben meghatva a felém tanusított bizalomtól, örömmel fogadtam el a kérését.
Az a munka, amelyet ő tett a városért, látványos, húsz éves tevékenység, amelyet
örökségül kaptam és ezt az értékteremtő
munkát kell folytatnom.

Természetesen hatással van, számos
kérdésben hasonló állásponton is vagyunk.
Sok nevet sorolhatnék, hogy kik azok
akiknek cselekedete, gondolkodásmódja,
avagy munkássága felé tisztelettel vagyok.
Kimondott példaképeim nincsenek, valószínűleg ez abból adódik, hogy nem szeretnék utánozni senkit, inkább példaértékű
tetteikből merítek és haladok a saját értékrendem mentén.

 Szakmai pályája fiatal kora ellenére gyorsan ívelt fölfelé. Több diplomája és főépítészi gyakorlata is
van. Hol végezte iskoláit és milyen
munkahelyei voltak?
Iskolai tanulmányaimat az Ybl Miklós
Főiskola településmérnöki szakán kezdtem, majd itt a főiskolán elvégeztem az
építész képzést is. Meghatározó volt ez az
időszak, sok jó tanárom volt, többek között
Ágostházi László tanár úr és dr. Osztroluczky Miklós. A főiskola után a Budapesti
Műszaki Egyetem építész karán folytattam tanulmányaimat, majd a Debreceni
Egyetem városenergetikusi képzésén. Ez
egy izgalmas időszak volt, Zöld András
professzor úrral és dr. Csoknyai Tamás
tanszékvezetővel több nemzetközi energetikai kutatási projektben vettem részt.
Ennek is köszönhetem, hogy jelenleg a
Szegedi Egyetemen doktori tanulmányaim
befejezése előtt állok, amely teljesen más
szakterület, mint az építészet. Igaz ezek a
tanulmányok, munkák rengeteg energiát
kívánnak az embertől, de izgalmassá és
változatossá teszik az életemet és a látásmódomat. A doktori képzés pedig lehetőséget biztosított arra is, hogy külföldi
ösztöndíjjal a Göteborgi Egyetemen is
belekóstoljak az ottani városklíma kutatócsoport munkájába és tanulhassak tőlük.
Munkahelyeim a hivatali munkámat megelőzően várostervező irodák és építészirodák voltak, ezek közül meghatározó volt
a Makovecz iroda, Turi Attiláék irodája.
Emellett Dömös, Kesztölc és Pilisszetlászló
településeken vagyok főépítész.

 Több nagy projektben is részt
vett. Társszerzője volt a Településképi Arculati Kézikönyvnek és az
Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvnek. Hogyan került a projektekbe? Milyen volt az úttörő munkát
elvégezni?
Gyakorlatilag az Arculati Kézikönyvek
műfajának megszületésél már részese
voltam a munkának. 2016-ban négy településre próba kézikönyv készült, ebben a
projektben az egyik település Budakalász
volt, amelyet én képviselhettem. A munka
lényege az volt, hogy a Miniszterelnökséggel közösen gondoltuk végig, hogy mit
tartalmazzon egy ilyen könyv, hogyan fogalmazzuk meg a lakosok felé, milyen építészeti küllem, környezetalakítás az, ami
igényes, az adott településhez illik, értéket képvisel, s hadd idézzem Turi Attilát:
meghatározni „a talmi helyett a módit”.
Ez a munka alapozta meg azt a jogszabályt,
amely rendelkezik a kézikönyvek alapvető
tartalmi elemeiről. Budakalász elfogadott,
jelenleg használatos kézikönyve ezután
készült el.
Az úttörő munka mindig kihívás, és
telis-tele van szabadsággal, kötöttségek
nélküli, ez a szépsége. Viszont a nehézség,
ha egyáltalán nehézségnek nevezhető, az
előkép megléte vagy hiánya.

 Hatással van-e Önre előde Turi Attila
értékrendje? Kik a szakmai példaképei?
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 Országos szinten szárnyal az építőipar. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy a lakosok számára
elérhető legyen a szakértő segítség. Milyen ügyekben forulhatnak
Önhöz a budakalásziak? Mi változik
a főépítészi ügyfélfogadásában?
Telekvásárlás, építés, felújítás, telepü-

lésrendezési kérdésekben várom az ügyfeleket. Építés, felújítás esetében kötelező
– habár ezt a kifejezést nem annyira szeretem – is a szakmai konzultáció, hiszen
a szándék ahogy fogalmazott is: a szakértő
segítség. Felhívni a figyelmet arra, hogy
mi az, amit a jelenlegi jogszabályi keretek
között meg lehet tenni, mi az, amit nem.
Fontos rávilágítani arra, mivel teremt
valaki értéket és mivel nem. Az ügyfélfogadási időt kibővítettük, hétfő délután
13 és 17 óra között, valamint szerda délelőtt 9-10.30-ig.
 Milyen tervei vannak Budakalászon főépítészként? Milyen képet
szeretne Budakalász számára
mondjuk húsz év múlva?
Természetesen általános feladatiomon
túl vannak olyan témák városunk életében, amelyet fontosnak ítélek meg. Példaként sorolok három ilyen helyzetet: nincs
főterünk, van egy komoly szakrális múlttal rendelkező romterületünk, az épített
környezetünkhöz való viszonyunkat már
gyermekkorban meg kellene alapozni. Ha
eredményt tudnék elérni ezeken a területeken, akkor büszkeséggel mondanám
húsz év múlva, hogy igen, ehhez nekem is
közöm volt.
 Ha valaki egy olyan lakóépület
terveivel keresi meg Önt, amely
egyáltalán nem illeszkedik a városképbe hogyan győzi meg a változtatásról?
Először is beszélgetünk. Megpróbálom
rávezetni miért nem odavaló és egyben
adok javaslatot, segítséget hogyan kellene
a helyzetet feloldani. Továbbá vannak előírások, amelyeket be kell tartani.
 Háromgyermekes anyukaként
nem lehet egyszerű összeegyeztetni
a munkát és a hivatást. Önnek hogy
sikerül ez a feladat?
A feladat valóban nem egyszerű, sokszor hajnalban vagy éjszaka is dolgozom, a
hétvégéket próbálom tiszteletben tartani,
és természetesen kell a családom támogatása is.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Régészet

Budakalász ritka régésze
kincsei 6. – Hunkorszak
szakértőnk:
dr. O ományi Katalin, Phd. régész
Városunk értékes leletekben gazdag, ezért sorozatunkban az eddig fellelt, helyi
régésze emlékeket mutatjuk be. Elérkeztünk a sorozat utolsó részéhez, a hunkor bemutatása következik.
A valódi hunkorszakhoz, tehát a
430 utáni Attila-korhoz tartozó temetkezések kerültek elő az M0-ás útgyűrű
építésekor. A bronzkori temetőároktól
nyugatra, kb. másfél méter mélyen, a
sóderben öt hunkori csontvázas sírt találtunk 2005 nyarán. Családi temetkezés lehetett: egy férfi, egy nő és három
kislány sír, É–D tájolással. A nyújtott
helyzetben eltemetett halottak fejéhez
étel–ital mellékletet helyeztek, kerámia
vagy üvegedényekben. A férfi derekán
vastőrt, vascsattal összefogott övén tarsolyt hordott, melyet kis kerek bronzcsat

zárt be, benne kovakövek és vasszerszám. A nő és az egyik kislány hajában
félköríves fogójú csontfésűt viselt. Mind
a három kislánysírban volt nyaklánc, az

Építészet

ELADÓ-KIADÓ
ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONÚ INGATLANOK

Építésze
zárókonferencia
Budakalászon
Immár végleges formájában tekinthették meg kiállítás és ünnepi konferencia
keretében az érdeklődők az Építészeti
Településképi Arculati kézikönyvet,
az ÉTAK-ot, február 26-án kedden. A
könyv a Miniszterelnökség háttérintézményének, a Lechner Tudásközpontnak
a megbízásából készült és a Pilis térség
24 települését fogja össze. A történelmileg és földrajzilag is egybetartozó térség
különlegessége, hogy a középkori királyi
erdő határvonala megegyezik a Pilisi
Tájvédelmi Körzet mai határával. A Pilisi Királyi Erdő Európában az egyetlen
egységes állapotban megmaradt királyi
erdőbirtok.
A szervezők érdekes előadásokkal is
várták a résztvevőket a Művelődési
Ház Nagytermében. Megtudhattuk dr.
Laszlovszky József egyetemi tanártól, régésztől, hogy a Pilis – mint érin-

egyiken borostyángyöngy, bronzcsüngő
és átfúrt római pénzek. Ugyanitt polyeder végződésű, bronz fülbevalópár is
előkerült. A kis, kerek hunkori ezüst- és
bronzcsatok arra utalnak, hogy nemcsak
a férfiak, a nők és gyerekek is viseltek
övet és valószínűleg övükön tarsolyt.
Fibulát (ruhakapcsoló tűt) egyik nem
képviselői sem hordtak. Az 5. század
középső harmadára keltezhetjük őket. A
hunok által kimozdított, vagy hun uralom alatt élő valamely germán népcsoporthoz köthetők (miután a fésű viselet
a hunokra nem jellemző).

Budakalász Város Önkormányzata nyílt értékesítési felhívást tesz
közzé a Budakalász, Fürj utca 10.
sz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére. A telek
309, a rajta álló felújítandó lakás
48m2. Ajánlattételi határidő: 2019.
március 18., 12:00 óra.
tetlen ezeréves királyi vadászterület
– világörökség-várományos térség. Turi
Attila, a Magyar Művészeti Akadémia
Építőművészeti Tagozatának vezetője,
Ybl-díjas építész beszédében az építész
szakma felelősségére, morális kihívásaira, az egyéni érdekek helyett a közösségi
érdekek előtérbe helyezésének fontosságára is felhívta a figyelmet. Előadást
hallhattunk még a királyi erdőkről, a
térségben rejlő turisztikai potenciálról,
az újraéledő pilisi borkultúráról és bemutatkozott a Pálos rend is.
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Budakalász Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz
közzé a Budakalász, Posta köz 7.
fsz. 3. (56 m2), valamint a Táncsics utca 19/4. (32 m2) szám
alatti önkormányzati lakások bérbeadására.
Bővebb információ: www.
budakalasz.hu/varosunk/elado-kiado-ingatlanok
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Kék hírek
Megrongálták a kerékpáros pihenőt

Az Eurovelo6 kerékpárút melletti
Duna-parti pihenőt leromlott állapotban találták az Önkormányzati Rendészek. Az oszloptartó vasak csonkjainak
rossz állapotára felhívták az út kezelőjének figyelmét. A kerékpárút felújítása
során várhatóan ez a terület is megújul
hamarosan.

Fontos a súlykorlátozás betartatása

Videokazettákat dobtak ki több alkalommal is a Jókai utcai köztéri szemetesbe. Máskor a Vasút sori HÉV-megálló
környékén helyezték ki egy egész család megunt téli felszerelését, síléceket, sícipőket, egyéb téli eszközöket.
A kidobott tárgyakat a városi zöldkarbantartók szedték össze. Más esetben
a Lenfonógyár területén elhelyezkedő
Hulladékudvar bejáratánál hagytak ott
autógumit nyitvatartási időn túl, sötétben. Kérjük, hogy a megunt használati
tárgyaiktól lomtalanítás során szabaduljanak meg, illetve a Hulladékudvart
keressék fel!

Rongálások a HÉV megállóban

Az elmúlt hónapban többször is
találkoztak a rendészek olyan járművekkel, amelyeknek nem volt behajtási
engedélyük. A súlykorlátozást megszegő
sofőrökkel szemben rendészeti eljárás
indult és a tilalom megszegéséért büntetőpontokat kaptak a sofőrök. A rendelkezés célja a város útjainak védelme,
ezért fontos annak betartása.

Forgalmi rend változás a Klisovác
utcában!
A Klisovác utcai temetővel szemközti
járdára gyakran parkoltak személyautók, akadályozva ezzel mind a gyalogos,
mind pedig a közúti forgalmat. Több
idős ember és kisgyermekes panasza is
érkezett ezzel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalhoz. Emiatt megállni
tilos táblák kerültek ki az utcában több
helyen. A kihelyezést a Patakpart Általános Iskola hamarosan induló építési
munkája is indokolta.

Kidobott használati tárgyak a
közterüle szemetesben

A Szentistvántelepi HÉV-állomáson
előbb a pad háttámláját szaggatták le,
majd a rongálás néhány nap múlva tovább folytatódott. Az új esőbeállót frissen aszfaltozták, a szélénél egy oszlopot
helyeztek ki, hogy senki ne lépjen a friss
felületre. Ezt a biztonsági figyelmeztető
oszlopot egyszerűen felgyújtották. A
tüzet a szentendrei tűzoltók oltották el.

Megrongált táblák cseréje

A Káplán utca elején szándékos rongálástól sérült, meghajlított táblát találtak az Önkormányzati Rendészek. A
járőrözés során megállapították, hogy
az Árpád utca, Béke sétány, Holló utca,
Téglási András utca közlekedési tábláira
szintén ráfért már a csere. A hiányzó,
megrongált, illetve kopott táblákat pótoltatta, cseréltette az Önkormányzat.

Az utcán estek össze

Az Önkormányzati Rendészek magatehetetlen, összeesett férfit találtak a
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Lenfonógyár területén az utcán. Kábulatát a túlzott alkoholfogyasztás idézte
elő. Mentő érkezett hozzá, majd további
ellátásra kórházba vitték.
Egy héten belül sajnos újra hasonló
eset történt. A Posta előtti gyalogos átkelőhelyen egy 60 év körüli férfi elesett
és beverte a fejét. A szemtanúk elmondása szerint a férfi már korábban is dülöngélve járt, majd a zebrán megbotlott
és tarkóját beütötte az aszfaltba. A rendészek kiérkezéséig a sérültet a szemtanúk stabil oldalfekvésbe helyezték,
pokrócot helyeztek a feje alá, azonban
az úttestről nem tudták eltávolítani. A
férfi saját bevallása szerint aznap már
fogyasztott alkoholt. A kiérkező rendészek felsegítették és a padig kísérték. A
mentő elsősegélyben részesítette a sérültet és az Országos Baleseti Intézetbe
szállította.
Ha bármikor magatehetetlen embert
látnak, kérjük, ne menjenek el mellette,
hívják kollégáinkat, vagy a mentőket!

Ismeretlen hol est a Duna-parton
A Duna-part budakalászi szakaszán
egy női holttestet találtak tavaly júliusban. A nyomozás során a Rendőrség
ellenőrizte, hogy a középkorú nő szerepel-e azon személyek között, akik eltűnését korábban bejelentették. Mivel a nő
kilétére és hozzátartozóira mindezidáig
nem derült fény, így nincs az ügyben
temettetésre kötelezhető személy. Ilyen
esetekben köztemetésre kerül sor, az
Önkormányzat költségére. A Polgármesteri Hivatal megkereste Kelemen László
atyát azzal a kéréssel, hogy az elhunytat
szertartással búcsúztassa el. László atya
készséggel elvállalta a feladatot és méltó
szertartást tartott az ismeretlen elhunytnak.

Az Önkormányzati Városrendészet
telefonszámát a továbbiakban is bátran és bizalommal hívhatják, hiszen ők
a lakosságért dolgoznak.
A telefonszám: +36 (70) 314-6104,
hívható minden nap 8 és 20 óra között.
Javasoljuk, hogy minden budakalászi mentse el a telefonjában a számot!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

A Himnuszt énekelve szálltak föl
a kitelepíte kalászi svábok a vagonokba

Képzeljük csak el, milyen lenne, ha
egyik napról a másikra azt mondanák,
el kell hagynunk szeretett otthonunkat,
ismerőseinket, rokonaink egy részét,
házunkat és hazánkat. Csomagoljuk egy
bőröndbe az életünket, hagyjunk hátra
mindent, amiért addig dolgoztunk, küzdöttünk.
73 éve, február 22-én pontosan így
kellett több, mint ezer budakalászi sváb
embernek elhagynia otthonát. Ezen a
napon a magyar Himnuszt énekelve
könnyekkel a szemükben szálltak fel

a kalászi svábok a HÉV megállóban az
őket szállító vagonokba.
A második világháborúban győztes
nagyhatalmak döntése értemében 194546-ban Közép-Kelet-Európa német lakosságának nagy részét kitelepítették.
A budakalászi svábok több, mint 200
éve éltek akkor Budakalászon. Megbecsült, tisztes, igyekvő polgárai voltak városunknak. A kitelepítéssel családokat
szakítottak szét, az új földre kerülteknek
a honvággyal küzdve kellett a semmiből
új életet teremteniük.

Erre a szomorú eseményre emlékeztek a budakalásziak február 24-én vasárnap a Budakalász HÉV-megállóban
lévő emlékműnél. A megemlékezésen a
Lustige Schwaben, a Kamp Kapelle valamint Tolonics István és barátai szólaltattak meg alkalomhoz illő dalokat.
Sok budakalászi családhoz hasonlóan Wágner Lászlóné családja is megszenvedte a kitelepítést, nagyapja bele is
halt a honvágyba. „Emlékezzünk elűzött
elődeinkre és hajtsunk fejet az egyszerű
parasztasszonyok, kézművesek és földművesek előtt, akik életre szóló leckét
adtak emberségből, hétköznapi hősiességből mindannyiunknak” – mondta a
megemlékezésen a Német Nemzetiségi
Egyesülte elnöke.

1.000 km és egy februárvég
Tizenöt esztendős volt a sváb
származású Trendl Ferenc, amikor családjával együtt kitelepítették Németországba. Egész
életében sokat tett azért, hogy
erősítse a magyar-német kapcsolatokat, munkájáért 2005-ben
megkapta a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést is. Most viszszaemlékezését olvashatjuk 73 év
távlatából.
„Szüleim sváb családba születtek.
Apám Pomázon született, a szomszédoktól megtanult szlovákul és szerbül.
Én már a Magyar utca 2-ben születtem
1931-ben, körben magyar, német, szerb
és szlovák szomszédaink voltak. 1937ben lettem első osztályos, a négy elemi
után az óbudai Árpád Gimnáziumba
jártam. A 3. osztály a német megszállás miatt 1944. március 31-én végződött. Következő évben szénszünet volt,
a tanévet Budakalász orosz megszállása és a Budapesten még sokáig tartó
harcok miatt Kalászon zártam le. 1941ben volt az esedékes népszámlálás Ma-

gyarországon. Apám vitán felül német
anyanyelvet és nemzetiséget íratott be,
döntését mai fejemmel is helyesnek tartom. 1945 év végére eldőlt a kitelepítés,
Budaörsről indult az első szerelvény.
Budakalászon is összeírták a kitelepítendők listáját, mi is szerepeltünk rajta.
Anyám nem kért felmentést, apámat
49 évesen már elvitték német katonának. 1946. február 22-én este indult a
vonatunk Kalászról, február 28-án érkeztünk a backnangi lágerbe. Ott szerencsénk volt, egy fonodában kaptunk

Margit nővéremmel munkát és egy szoba-konyhás barakklakást. Apám 1947
márciusában érkezett meg a fogságból
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Backnangba. Leendő feleségemmel egy
üzemi bizottsági gyűlésen ismerkedtem
meg. Tudott magyarul, Bácsalmáson
született, Backnangtól 10 km-re lakott.
1955-ben esküdtünk. Később ő is eljött a
gyárba dolgozni, egészen lányunk 1958
évi születéséig. Fiunk már Ludwigshafenben született 1964-ben. Beléptem a
BASF cég Alkalmazástechnikai Osztály
textilipari ágába, ahonnan 30 év után
mentem nyugdíjba. Apám 1963-ban elhunyt, 1944 után már nem látta Budakalászt. Magyarországi utazásainkkor
hívtam, hogy jöjjön velünk. Azt mondta,
nem szeretné idegen kézben látni a Magyar utcai házunkat és a gyümölcsöst
a Berdóban. Anyám közel 25 évvel túlélte apámat, nagyon jó szüleink voltak.
Megelégedés tölt el abban a tudatban,
hogy kitelepítésünk ellenére az ezt követő több évtizedes magyarországi
tevékenységemmel – adományokkal,
kirándulások szervezésével, magyarság tudat fenntartásával, közösség
szervezésével – szülőfalumnak és hazámnak valamit vissza tudtam adni.”
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Közösségi élet

Kétezren az első Kalászi Disznótoros Fesz válon
Újdonságként hirdette meg és
nagy izgalommal szervezte Budakalász Város Önkormányzata és a
Kós Károly Művelődési Ház az első
Kalászi Disznótoros Fesztivált. Az
eseménnyel elkezdődött Budakalász
várossá válásának 10. évfordulójára
szervezett ünnepi programsorozat.
A nap hivatalos böllére Németh
Attila volt, aki Etyekről érkezett
nyolcfős, 20 éve együtt dolgozó csapatával. Hajnali négy órakor indultak és a mínusz nyolc fokos fagyban
kezdték meg a munkát a Művelődési
Ház udvarán, hogy minden időben
elkészüljön a vendégek fogadására. A
három, egyenként 160 kilogrammos
sertést frissen vágták és félbevágva
szállították a Művelődési Ház udvarára. Izzott a munka a kezük alatt,
emelkedtek a fedők, az illatok meszszire szálltak. Az előkészített húsokat
pácolták, majd pecsenyére sütötték
az oldalast és a karajt. A sváb módra
sütött kolbászból 80 kilogramm készült. A véres hurkát zsemlekockával,
a májas hurkát rizzsel gyúrták be.
Németh Attila – nagyapja tanítását
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követve – nyersen darálta le a májat,
majd abálva sütötte.
A kolbásztöltés izgalmas feladataiból Rogán László polgármester is
kivette a részét, majd minden egyes
vendégnek maga adagolta a disznótorost. A profik mellett helyi nemzetiségek és baráti társaságok is lelkes
főzőcsapatokat alkotva készültek
hetek óta az izgalmas gasztronómiai
eseményre, ahol szélesebb körben is
megcsillogtathatták főzőtudásukat.
A helyiek számára ingyenesen volt
lehetőség végigkóstolni a rendezvény ínycsiklandó étlapját. Készült
sült bajor kolbász, toros káposzta,
tunkedli, korhely leves, csülkös babgulyás és fánk. A főzőcsapatok közt
szerepelt a Die Fleissigen Schwaben,
Vastag Józsi és barátai, a Vasutasok
csapata, a Kamp Kapelle, a Kalászi
Szerbek, Elemér és barátai, Szórádi
Ernőék, Vastag Józsiék, az Egészségkonyha és az Egészségklub, akik
600 db fánkot sütöttek. Az ízletes
étkek mellett házi pálinkát is kóstolhattunk, valamint kézműves sörök,
forró tea, forralt bor is szélesítették

az italkínálatot.
A gyerekek körében a malacsimogató, a csocsóasztal és az ugrálóvár
aratott sikert. A zenei programot
és a talpalávalót a Die2Jungs aus
Werischwar, a Kamp Kapelle és a
Ruzmarin Folkestars nyújtotta. Az
esemény házigazdájaként Pártai
Lucia is gondoskodott a jó hangulatról. Érkeztek vendégek Kárpátaljáról, Nyíregyházáról, Drezdából és
Milánóból is, akiket helyi ismerőseik
hívtak meg. A város lakói igazi közösséget alkotnak, minden rendezvény népszerű, legyen szó sport vagy
kikapcsolódást nyújtó eseményről.
Ezért is indította el az Önkormányzat az új rendezvényét a Kalászi
Disznótoros Fesztivált, melyből a
polgármester elmondása szerint szeretnének hagyományt teremteni.
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Értékvédelem
Közélet

Mesélő véde épületek 26.
János utca 13.
Szolidan húzódik meg az utcafronton fenyőfák védelmében a pa nás, sárga
villaépület. Oldalfalában süllyeszte Mária szobor bújik meg. Rögös múltú
művészcsalád élt e falak közt, szárnyaló zene töltö e be a házat. Jakabﬁné
Csermely Zsuzsa barátnőjével, Hartmanné Rozival készült a találkozóra,
izgato an porolták le a régi fényképalbumokat. A cserépkályhában pattog a tűz, mögö ünk a nagyszülők készíte e perzsa sző es faliszőnyeg, az
asztalon házi sütemény. An k olajfestmények portréi ala beszélgetünk.
 A háznak számos védett értékét
tartjuk számon, ilyen az épülettömeg, a kerítés, a kőlábazat, a nyílászárók és a Mária szobor. Mit
tudhatunk az építtetőről és hogyan
került ide az Ön családja, Zsuzsa?

A házat egy iparos építtette a múlt század első felében. Eredetileg hosszan, amolyan gangos parasztház-szerűen nyúlt el.
Nagyszüleim, Csermák Sándor és neje Pécs
környékén éltek, üdülőnek vásárolták meg
a rezidenciát. Nagypapám az ottani szászvári bányában dolgozott bányamérnökként. Miután túlélt két sújtólégrobbanást,
felesége könyörgött neki, hogy váltson. Így
költöztek Budapestre, ahol Nóbel Alfréd
– a dinamit feltalálójának – Margit-körúti kirendeltségét vezette. A sors iróniája,
hogy az itteni irodában is felrobbant egy
robbanószeres láda. Nagyapám életét egy
mellette lévő páncélszekrény mentette
meg. Bal karját csonkította a robbanás,
megsüketült, megvakult. Bámulatos tehetségének köszönhetően ilyen állapotban
is még harminc évig vezette az irodát. 1919
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után nem lehetett két ingatlan egy család
tulajdonában. Egy nap, míg kint jártak a
budakalászi nyaralóban, elvették tőlük a
Margit-körúti lakást. Más lehetőség nem
lévén, a budakalászi épülethez hozzá kellett építeni, hiszen kilenc gyerekkel maradtak itt, köztük édesapámmal. A diftéria
és a skarlát sorra vitte el a gyerekeket, így
közülük csak négyen élték meg a felnőttkort. Apukám egyik bátyját lelőtték 1919ben a Tanácsköztársaság idején, a másik
finánc lett Mohácson, harmadik fivére
kilenc évet raboskodott a Szovjetúnióban.
 Szüleit különleges személyiségekként tartják számon a helyiek.
Mesél róluk?
Anyukám Zsebők Vilma, apám magyarosította nevét Csermely Zoltánra.
Mindketten hárfaművészek voltak, a Zeneakadémián ismerkedtek meg, szerelem volt első látásra. Összeházasodtak és
beköltöztek a fővárosi szolgálati lakásba,
ahova 1939-ben én, majd nem sokkal később testvérem, ifj. Csermely Zoltán is születtünk. Apukám hárfaművészként 1949-ig
volt a régi rendőrzenekar zenésze, ezt követően ’B’ listázták, lakásunkat elvették. A
kormány a politikailag megbízhatatlannak
ítélt személyeket akarta ilyen módon eltávolítani a közszférából. A Magyar Rádióban lett kottamásoló és zenei szerkesztő,
anyukámnak zongoratanítványai voltak.
A nagymamám 1949-es haláláig itt éltek
nagyszüleim ebben a budakalászi házban.
Ekkor nagypapám Mohácsra költözött, a
ház megüresedett, így kerültünk mi ide.
Egy másik - akkor szokásos módon - vidékről idetelepített családdal osztoztunk
az épületen hosszú évekig békében. Hívő
család tagjaként anyukám tizenöt évig
kántorkodott a csillaghegyi evangéliumi
gyülekezetben. Testvéremmel ott konfirmáltunk, én ott is esküdtem. Apukám a
szülői munkaközösség aktív tagja volt az
akkori Kalász Suliban. Bővíteni akarták az
intézményt, de nem volt pénz rá. Apukám
művész ismerőseit hívta el jótékonysági
koncertet adni. Nem kértek fellépési díjat,

a bevételből épült fel a négy tantermes
épületszárny Bártfay Ernő akkori igazgató
irányításával. A Kurtz Béla tervezte épületet társadalmi munkában építették a budakalásziak.
 Úgy tudom, édesapja is részese
volt az 1956-os helyi eseményeknek.
A forradalmi Nemzeti Bizottság elnökének választották Budakalászon. Amikor a szovjet hadsereg tankokkal vonult
végig a mai Budai úton november 4-én,
sokan gyűltek össze a Tanácsháza előtt. Az
emberek alá akarták aknázni a hidakat, a
hevesebbek a párttitkárokat akarták felakasztani. Apám és barátja, Ladinek Mátyás
beszélték le őket tervükről, mindvégig hűtötték őket. Végül itt komolyabb atrocitás
nem történt. Később házkutatást tartottak
nálunk, de nem találtak semmit.

Zsuzsa édesanyja

 Mesélne a fiatalkoráról?
Kisgyerekként kerültem ide, itt nőttem
fel. Rengeteget játszottunk a környékbeli
gyerekekkel a házunk előtt és a kertünkben. Nem volt forgalom, hiszen nyugodt
zsákutca a mienk. Előfordult, hogy édesanyám nyolcvan gombócot főzött nekünk,
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ami azonnal elfogyott. Tanár szerettem
volna lenni, de apukám múltja nem volt jó
renomé, így nem vettek fel az egyetemre.
Ápolónő lettem, majd egészségügyi oktató.
Öcsém elektromérnöknek tanult, majd vidékre költözött ösztöndíjjal, családot alapított Tiszaújvárosban. Lánygyermekének
zenész családja lett, fiúgyermekének családtagjai mind műszaki kiválóságok.
 Hogyan ismerte meg férjét?
Férjem, Jakabfi Zoltán elektromérnöknek tanult, a műegyetemi énekkarban ismerkedtünk meg, majd összeházasodtunk.

Gyermekünk nem született, szüleimmel
négyen éltünk itt békés egyetértésben,
nagy szeretetben. Zoltán váratlanul, 32
éves korában agyvérzést kapott, egy hónapig nem tudtuk, hogy túléli-e. Felépülése
után az ELMŰ-nél helyezkedett el, onnan
ment nyugdíjba. Fiatalkorunktól egy fantasztikus társaság tagjai lehettünk, hét
házaspár alkotta: Hartmannék, Polgárék,
Nickék, Dobayék, Nagy Dezsőék, Regináék
és mi. Összejöveteleket szerveztünk, névnapokat ünnepeltünk és utaztunk. Rengeteg közös élmény kötött össze minket.

 Úgy tudom többször is segítségére
volt ápolónői szaktudása élete során.
Drága apukámat korán, 67 éves korában vesztettük el, infarktust kapott álmában. Anyukám 91 évet élt meg. Alzheimer
kór támadta meg, őt hét évig ápoltam.
Aktív, intelligens nő volt, ám egyetlen tél
alatt leépült. Hosszú betegség után tavaly
elvesztettem szeretett páromat is, őt is évekig ápoltam itthon. Nagy űrt jelent a hiánya, a házban nem maradt más. Továbbra
is vallom, hogy a nehézségek ellenére az
élet szép oldalát kell látnunk és ha ez sikerül, az maga a Gondviselés.

Közélet

Oscar-gála a Művelődési Házban
Nem indulhat az idei év sem a Telepi
Óvoda Színtársulatának előadása nélkül.
2019. március első napján, a Toy Story
mesejátékot adták elő. A meseelőadás
végén fergeteges Oscar-gálán vehetett
részt mindenki.
A nagyszabású műsort a híres TV Budakalász közvetítette, a budakalászi Kós
Károly Művelődési Házból. Az első Oscar-gála átadóját, a szépséges Lovas Katus
és a sármos Bakos Gergő ceremóniamesterek vezették. A két híresség Hollywood
után, most lépett fel először Budakalászon.
Az átadó ünnepség este hat óra után kezdődött. A két műsorvezető fergeteges humorával, játékosságával, és vagányságával
kivívta a nézők elismerő tapsát. Energiájuk, amit a szépséges Katus még magával
hozott a Toy Story Krumplifej szerepéből,
a sármos színész pedig Woody alakításából, elöntötte a termet.

Az első Budakalászi Oscar-gálán neves
tervezők ruhái is felvonultak. Ha Oscar-díjat kellett volna adni a ruháknak, akkor
Stemler Erzsó, jelmeztervező földig érő,
szétszedhető selyemruhája kapta volna a
díjat.
A borítékokban lapuló nevek nagy izgalmat keltettek a hírességek között. A
jelöltek kicsit félénken, de annál hevesebb
szívdobogással várták a fejleményeket. A
legnagyobb esélyes Marghyt Nanny (ejtsd:
Margit néni) kapta meg az Oscar-díjat, a
legjobb
színésznő, a legjobb
férfizszínész,
XIII. ÉVFOLYAM,
3. SZÁM
2019.

és a legjobb mellékszereplő kategóriában
is. 16 jelöléséből 3 helyen is ő zsebelhette
be a legnagyobb elismerést.
Az interjún a színésznő elmondta, hogy
a Toy Storyban alakított Barbie Baba volt
egyik kedvenc szerepe. Egyben az utolsó
is, hiszen visszavonul, és ezentúl megérdemelt pihenését tölti Szentendrei úti palotájában. A színésznő elmondta, hogy nagyon
boldog volt, mert kedvencével, Sipos Éva
színésznővel (Ken alakítója) játszhatott
együtt.
A többi jelölt könnyeit törölgetve gratulált a tehetséges színésznőnek, aki az
átadó előtti mesén is bizonyította tehetségét, és tánctudását. Mindenki egyetértett
Marghyt díjaival, hiszen a visszavonuló,
nagytehetségű színésznő már most hiányzik mindenkinek.
A hatalmas átadó gálán hírességek is
felvonultak. A Toy Story egész stábja képviseltette magát az ünnepségen. A gyönyörű Zsuzsó Fogarasi, Boni szerepében
gyűjthette be az elismerő bókokat, míg
Zsuzsanna Pávai Jessiként remekelt vagányságával, Buzz szerepét felejthetetlen
alakításával Vivienne szinésznő keltette
életre, aki már Madame gardrób szerepében is tündökölt. A legjobb mellékszereplő
kategóriában többször Oscarra jelölt Andi
is jelen volt a gálán, a Toy Storyban nevéhez méltóan Andy szerepét alakította. Az
eddig kis szerepekben látott Victoria, a
nagy Yodát hitelesen személyesítette meg.
MÁRCIUS
11.
A két dinó szerepében
tündöklő Khinga és

Dóry a gyerekek kedvence lett. Gyöngyi,
Krumplifej asszonyság szerepében emelte
a meseelőadás színvonalát. A katonák,
ufók, és kannibál játékok szerepében, most
felfedezett új színésznőket Agnest, Monicat és Thymea-t láthattuk. Régi színészek
is tündököltek a Toy Story szerepeiben:
Martha, Sylvia, Babetta, Kathó, Nelly, kit
régen Hook kapitány szerepében jelöltek
a díjra. A már nyugdíjas színésznők Khatalin, és Maryska is emelte a mese fényét
nagy tapasztalatával. A mese legnagyobb
felfedezettje az Oscar-gálán testőr szerepben is tündöklő, a gonosz fiút, Sidet fergetegesen alakító Bálint Valentin.
A legnagyobb meglepetést a Guba szerepét alakító Metzner Anna szerezte a
nézőközönségnek. A csalogányhangú énekes-színésznő, az ördögien gitározó Metzner Márk kíséretével, a Toy Story dalának
előadásával tették felejthetetlenné a gálát.

A gála végén mindenki a híres tánckoreográfus, Ványik Enid fenomenális flashmobjával búcsúztatta a színésznőt. A mese
másik tánckoreográfusa, Lux Borbála is
együtt ünnepelt az átadón a többiekkel.
Az első budakalászi Oscar-gála a résztvevőknek megható, a nézőknek felejthetetlen
élmény volt.
A gáláról élőben közvetített: Ványik Terézia
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Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

IRODALOM
Budakalászi Irodalmi Estek – Imi,
mondj egy verset! – Csuja Imre
önálló estje
2019. március 29. 19:00 óra
$]HVWPRWWyMD$G\(QGUHpV
%DELWV0LKiO\DNpWN|OWĘ]VHQL
NDSFVROyGiVLSRQWMDL
%HOpSĘ)W

MÁRCIUSI PROGRAMOK

RockHáz – Kalapács koncert
2019. március 23. szombat,
19:00 óra
$KD]DLURFNpOHWN|]NHGYHOW
EDQGiMiYDOD.DODSiFV]HQHNDUUDO
N|V]|QWMNDWDYDV]W
.DSXQ\LWiVyUD
6PRNLQJIURJyUD
.DODSiFVNRQFHUWyUD
%HOpSĘHOĘYpWHOEHQ)W
+HO\V]tQHQ)W
KIÁLLÍTÁS
6]DEO\iU=VX]VDQQDIHVWĘPĦYpV]
.HGYHPUHFtPĦNLiOOtWiViQDN
megnyitója
2019. március 9. 14:00 óra
$YHUQLVV]i]VRQN|]UHPĦN|GLN
.RURP$WWLODGDOV]HU]ĘHOĘDGy

EGYÉB
Kós pódium – Segítség,
PHJQĘVOWHP±HJ\V]HPpO\HV
vígjáték, 75 perc, szünet nélkül
Március 12. kedd, 19:00 óra
(OĘDGMD3LQGURFK&VDED
5HQGH]Ę5DGQDL0iUN
%HOpSĘ)W
+DQJIUGĘ
2019. március 14. csütörtök,
19:00 óra
+DYLHJ\DONDORPPDOV]HUHWHWWHO
YiUXQNPLQGHQNLWDNLHJ\yUD
Q\XJDORPUDYiJ\LN
%HOpSĘ)W
Megemlékezés az 1848-49’
Forradalom és Szabadságharc
+ĘVHLUH
2019. március 15. péntek,
10:00-11:00 óra
+HO\V]tQ%XGDL~WL6]HQW.HUHV]W
)HOPDJDV]WDOiVDWHPSORPNHUWMH
hQQHSLEHV]pGHWPRQG9pJK$WWLOD
D.DOiV]6XOLLJD]JDWyMD

ISMERETTERJESZTÉS
Tarsolyosok XXXI. Országos
Találkozója
2019. március 24. vasárnap,
11:00-18:00 óra
%HOpSĘ)WPHO\WDUWDOPD]]D
D]HEpGHWLV$UHQGH]Ę1\HUV
&VDED.iURO\DPĦVRUYiOWR]iVMRJiW
IHQQWDUWMD
7HO

Határok nélkül – Gherghel
-RODQGDIHVWĘPĦYpV]
kiállításának megnyitója
2019. március 14. csütörtök,
18:00 óra
$NLiOOtWiVW0DNUD\-iQRV±0DJ\DU
7HUPpN1DJ\GtMDVIHVWĘPĦYpV]
Q\LWMDPHJDWiUODWPiUFLXV
LJOiWRJDWKDWy

ZENE, ÉNEK, KONCERT
Jótékonysági operett-musical
NRQFHUWD.DOiV]0ĦYpV]HWL,VNROD
javára
2019. március 22. péntek,
19:00 óra
9HQGpJHN9LNLGiO*\XOD%DORJK
$QQD6ROWLÈGiP
YDODPLQWD.DOiV]0ĦYpV]HWL,VNROD
PDJiQpQHNWDQV]DNRVGLiNMDLpV
tanárai
%HOpSĘIHOQĘWW)W
GLiNQ\XJGtMDV)W

Petrás Mária – keramikus kiállítás
megnyitója
2019. március 29. péntek,
18:00 óra
TÁNC, MOZGÁS
Nosztalgia Táncestek
2019. március 16. szombat,
17:00 óra
=HQpOD=VHWRQ'Xy
%HOpSĘMHJ\HOĘYpWHOEHQ)W
+HO\V]tQHQ)W

,UiQ\WĦ±+RUWK\DNRUPiQ\]y
PiUFLXVKpWIĘ
18:00-20:00 óra
(OĘDGyN
,IM7RPSy/iV]Oy
'U5DIIDL(UQĘ
$EHOpSpVGtMWDODQ
Filmklub
2019. március 19. kedd,
17:30 óra
$OIUHG+LWFKFRFNUHQGH]ĘDV
WKULOOHUpWYHWtWMN
.OXEIRJODONR]iV'U3DFVNRYV]N\
-y]VHI¿OPUHQGH]ĘYHO
%ĘYHEELQIRUPiFLy
ZZZNRVNDURO\PKKX

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

Micimackó meséi
2019. március 23. szombat,
10:00 óra
(]DONDORPPDOD)RJL6]tQKi]
OiWRJDWHOKR]]iQNDNLND
6]i]KROGDV3DJRQ\EDYLV]QHN
HOPLQNHW
%HOpSĘ)WpYDODWW
LQJ\HQHV
Családbarát Budakalász
2019. március 30. szombat
(JpV]QDSRVSURJUDPRNNDOYiUXQN
PLQGHQNHGYHVpUGHNOĘGĘWD.yV
.iURO\0ĦYHOĘGpVL+i]pV
.|Q\YWiUED$EHOpSpVGtMWDODQ
È35,/,6,(/ė=(7(6
Filmklub
2019. április 2. kedd, 17:30 óra
6HUJLR/HRQHUHQGH]ĘEDQ
NpV]OWYLOiJKtUĦZHVWHUQ¿OPMpW
YHWtWMN.OXEIRJODONR]iV
'U3DFVNRYV]N\-y]VHI
¿OPUHQGH]ĘYHO
Sárik Péter Trió X Beethoven
2019. április 3. szerda, 18:00 óra
$6iULN3pWHU7ULy0DJ\DURUV]iJ
HJ\LNOHJQpSV]HUĦEEMD]]
IRUPiFLyMDGLQDPLNXVYiOWR]DWRV
pVKXPRUUDOWHOLtJ\D]RNV]iPiUD
LVpOYH]HWHVDNLNFVDNPRVW
LVPHUNHGQHNDMD]]PĦIDMiYDO
%HOpSĘ)W

 $]LQIRUPDWLNXVNXW\iMD±IUDQFLD
J\HUHNYHUVHN/DFN¿-iQRV
/DFN¿-RKDQQD0ROQiU*\|UJ\
pV&VpSDL(V]WHUPĦVRUD
 0LTXppV%DOWD]DU0RQWDQDUR
NRQFHUWMH
 /HV$ORXHWWHVWiUVXODW
7UDGLFLRQiOLVIUDQFLDWiQFKi]
 )RWyVDURNDIUDQFLDVLNN
MHJ\pEHQ
 )UDQFLD¿OPHND)LOPNOXE
UHQGH]pVpEHQ

$IXWiVXWiQIDQWDV]WLNXV
NtVpUĘSURJUDPRNNDOpVWRPEROiYDO
NpV]OQN
Borklub
2019. április 5. péntek, 18:00 óra
9HQGpJ7KXPPHUHU3LQFpV]HW
D](JULERUYLGpNUĘO
7RYiEELLQIRUPiFLy1\LNRV,VWYiQ

Rockház – VÖRÖS ISTVÁN
zenekaros koncert
2019. április 6. szombat,
20:00 óra
Ä7HOHYDQ%XGDNDOiV]V]HUHOHPPHO´
+DOOJDVVKDMyWDNDUV]
'DORND3URJQy]LVWyOQDSMDLQNLJ
(OĘYpWHOEHQ)W
+HO\V]tQHQ)W
+DQJIUGĘ
2019. április 9. kedd, 19:00 óra
%HOpSĘ)W
Magyar Költészet Napja – Misztrál
együttes – Babits Mihály est
2019. április 11. 19:00 óra
%HOpSĘMHJ\)W

,UiQ\WĦ±$.iGiUNRUV]DN
2019. április 18. csütörtök,
18:00 - 20:00 óra
(OĘDGyN
,IM7RPSy/iV]Oy
'U5DIID\(UQĘ
+i]LJD]GD3iO%pOD
$EHOpSpVGtMWDODQ
Föld Napja
2019. április 25 – 26.
3URJUDPRN
.LViOODWVLPRJDWyXWD]y
SODQHWiULXP'UėVL$WWLOD
SDOHRQWROyJXVHOĘDGiVDD0DJ\DU
'LQRV]DXUXV]NXWDWy([SHGtFLyUyO
'tQyVNp]PĦYHVIRJODONR]iViV
NYt]WHUPpV]HW¿OPHNpVGtQyV
¿OPHNYHWtWpVH

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR

Nyitva tartás:




Aprók Tánca
2019. április 5. 17:00 óra
7iQFWDQtWiVpVNp]PĦYHV
IRJODONR]iVJ\HUHNHNQHN
%HOpSĘMHJ\)WNtVpUĘNQHN
)W
Tófutás
2019. április 6. szombat
1HYH]pVyUiWyO
5DMWyUiWyONDWHJyULiQNpQW
N|U|VpVN|U|V
$YiURVpYHVMXELOHXPD
DONDOPiEyONPHVIXWiVNHUO
PHJUHQGH]pVUHLGpQHOVĘ
DONDORPPDO

Greguss László Géza
HUGĘPpUQ|NIRWyVWHUPpV]HWfotóból összeállított kiállítása
2019. április 12. 17:00 óra
$NLiOOtWiVW.HUWpV]-y]VHIQ\LWMD
PHJDIRWyNPiMXVLJ
WHNLQWKHWĘNPHJ

+pWIĘ
.HGG
6]HUGD
&VW|UW|N
3pQWHN



=iUYD



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

Francia nap
2019. április 13. szombat
Ë]HOtWĘDSURJUDPRNEyO
 2UEiQ%RULpV3iQF]pO.ULVWyI
GXy3iUL]VUy]ViL±IUDQFLD
VDQ]RQRNpVNXSOpN

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

Sport-Kultúra
Óvodai hírek

Instant túra Budakalászról, önkormányza
támogatással

Március 31-én már élesben működik az az informatikai rendszer,
amely a Budakalász környéki túraútvonal teljesítésének technikai
hátterét adja. A Rókás kör előnye,
hogy „instant túra”: bármelyik ellenőrzőpontról kezdhető, bármikor, akár túrázva, akár futva – a
teljesítést pedig különleges, rókát
formázó design éremmel ismerik
el a szervezők. A modern, sportolást és természetjárást ösztönző
kezdeményezéshez Budakalász
Város Önkormányzata hatszázezer
forint értékű támogatással járult
hozzá. A részletekről a főszervezőt, Szolnoki Jánost kérdeztük.
Aki Budakalászon sétál, akár a tóparton, vagy a Duna mellett, gyakran
találkozhat futókkal, kerékpárosokkal.
Városunkban népszerű helyszínek, kiépített útvonalak állnak a sportolni vágyók rendelkezésére. A kedvező földrajzi
adottságok, a Kevélyek, a Pilis közelsége
azonban a természetjáráshoz is könnyen
elérhető lehetőségeket biztosítanak. A
mozgás az egészséges életvitel része, egy
élhető településen pedig az ehhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek biztosítása
is a fontos.
2004-ben Sportcsarnokot építtetett
a város, 2016-ban önkormányzati támogatással műjégpálya létesült. 2017-ben
az Omszk-parkban rekortán futópályát
vehettünk birtokba, illetve a Nyitnikék
Óvoda kapott új tornatermet. Mára már
minden budakalászi óvodában van OviFoci pálya is. Budakalászon kiemelkedően nagyszámú sportesemény várja a

22

mozogni vágyókat: évente számos alkalommal vehetünk részt a város által szervezett sportrendezvényeken. Ilyen a Tour
de Kalász, a Kevélyre fel! – futás, a Tófutás, valamint a tavaszi és őszi Ovis mezei
futóversenyek. A város jelentős összegeket szán a helyi sportegyesületek támogatására az idei évi költségvetésében is.
A nemrégiben erre elfogadott keret mintegy 23.350.000 forintot tesz ki.
Az idén a város vezetése úgy döntött, hogy támogatóként pártfogolja
a Rókás kör kezdeményezést, amely
egy gyalogos túra és terepfutó verseny
Budakalász környékén. A megoldás a
modern technikát használja arra, hogy
mozgásra hívja az embereket egy séta,
vagy verseny erejéig. A túra bármikor
teljesíthető, de további előnye, hogy
szabadon, magunk által választott útvonalon gyalogolhatunk vagy futhatunk.
Két megkötés létezik csupán: az előzetes
nevezés a foxtrail.hu weboldalon, és az
ellenőrzőpontok megfelelő sorrendben
történő felkeresésének igazolása. A táv
megtételét GPS-szel és mobilinternet
eléréssel rendelkező
okostelefonnal lehet
igazolni. „Az útvonalat bármelyik
ellenőrzőpontról
el tudjuk kezdeni,
szervezőként mégis
a Kálvária dombot
választottuk ajánlott
kiindulási pontnak.
Innen indulva az
útvonal az aszfaltos
terepről fokozatosan
vezet át a gyökerekkel átszőtt, erdei
utakig. Az út eleje
próbára teszi a tapasztaltabb természetjárókat is: jelzés
nélküli szakaszt is
tartalmaz és a szintemelkedés nagyobb
részét is itt küzdi le
az induló. Ezután
egy könnyebben
követhető szakasz
vár ránk, a túra a
végére pedig tartogat azonban még
néhány meglepetést,
gyönyörű helyszínt,
amint lassan visszatér a civilizációba” –

mondta el Szolnoki János, az ötletgazda.
A kihívás teljesítésért nem is akármilyen érem jár: a klasszikus kör forma
helyett a geometrikus vonalakból egy
3D-s róka alakzat emelkedik ki, a nevező
a túra első sikeres teljesítése után megkapja a különleges érmet is. A leggyorsabban teljesíthető útvonal 28 kilométer
és 700 méter pozitív szintemelkedést
tartalmaz. A tesztidőszak eredményei
szerint kirándulóként 8-12 óra alatt,
futva 3-4 óra alatt teljesíthetjük a távot,
amelyet akkor hitelesíthetünk, ha minden ellenőrzőponton bejelentkezünk.
Több ismert terepfutó bajnok és ultramaratonista érdeklődését már felkeltette a kör a teljesítése, az aktuális
indulásokat a weboldalon követhetjük.
Emellett reméljük, egyre több amatőr,
hobbi túrázó vagy futó keresi fel a gyönyörű tájon át vezető útvonalat, ahol
egy kényelmes távot teljesíthetünk, képességeinkhez mérten. A tervek között
szerepel egy városi túra megszervezése
is, amely Budakalász nevezetességeit sorakoztatná fel ellenőrzőpontokként.

Óvodai hírekTiricz Irén terepfutó
Vendégünk

A futóbajnok édesanya
nem ismer lehetetlent
A terepfutó Tiricz Irén férjével és három kislányával a város szívében találta meg az ideális o hont. A gyerekek születése után
kezde el rendszeresen futni, mára több nagy hazai terepfutó versenyen ő a női pályacsúcstartó. Legyen a kihívás nyolcórányi szakadatlan futás, vagy háromezer méternyi szintkülönbség, leküzdi.
Mindezt saját erőből, családi támogatással érte el és mára már
rendszeresen részt vesz külföldi versenyeken is. Bármilyen is az
időjárás, he hatszor jár futni a Kevélyre: föl a hegyre, majd haza.
 Terepfutásban komoly eredményeket ért el. Céltudatosan kezdett
el futni, vagy a sportolás hobbiként
indult?
Az első kislányom születése után kezdtem el futni, kedvtelésből, hogy egy kicsit
feltöltődhessek és kimozdulhassak otthonról. A terepfutás volt a kézenfekvő megoldás. Természetközeli helyen lakunk, ennél
nincs közelebb edzőterem vagy bármilyen
sportolási lehetőség. Az első lányom hat
éves, ugyan ekkor kezdtem a futást, de a
rendszeres edzések csak a harmadik lányom születése után váltak az életem, életünk részévé, három éve.
 Nemcsak a sortolók, de az édesanyák körében is nagy elismerést
vív ki, hogy Ön három gyermek
anyukájaként kezdett el versenyezni. Meséljen a kezdetekről, az
élményeiről, a helyről: hol szokott
edzeni?
Nagyon hamar elkezdtem versenyezni,
pár hónap futás után már félmaratonon
indultam, majd az első terepversenyemet meg is nyertem. Minden nap megyek
futni, még ha néha nehéz is elindulni,
gyakran hajnalban, 4-5 óra körül indulok
fel a Kevélyre. Egy ilyen alkalommal télen,
fejlámpával futottam, és vaddisznókkal
találkoztam. A kevés fénynél nehéz volt
kitalálni, hogy merre futottak a malacok,
és merre folytathatom én az utam tovább.
Bevallom, megijedtem, de semmi bajom
nem esett. Egyedül az erdőben hihetetlen
élmény futni, a feltöltődést jelenti számomra.
 Olyan pályacsúcsok vannak a háta
mögött, mint a Balboa kör, vagy a
legendás Piros 85-ös futóverseny,
utóbbin háromszor is a női lista élén
állt. Milyen eredményekkel végzett,
milyen élmény rekordot dönteni?

nincs segítségünk, a férjem munkaideje
pedig igen kötött, ezért nem is tudtuk
megoldani a korábbi, pénzügyi területen
végzett munkám folytatását. A sportnak
is köszönhetem, hogy más célok lebegnek
a szemem előtt: a jövőben gyerekjógával
szeretnék foglalkozni, többféle képzésre is
jártam, járok.

A legutóbbi Piros 85-ös versenyen
már közel egy órát javítottam a két évvel
korábbi időeredményemen, sikerült 8 óra
17 perc alatt lefutnom a 87,6 kilométeres
távot. Szintén tavaly vehettem át a Balboa
körön a női lista vezetését, 1 óra 37 perces
időeredménnyel 19,4 kilométeres távon.
Pályacsúcsot nyerni leírhatatlan élmény!
Néhány napig mindig az elért eredmények
hatása alatt vagyok, aztán újra a következő
célra koncentrálok.
 Milyen versenyekre készül most?
Tavasszal kezdődik a versenyszezon: a
legközelebbi versenyem a Bükkben lesz, 17
kilométeres távon. Nagyobb megmérettetésen áprilisban veszek részt, a Mátrában
fogunk 54 kilométert futni. Idén igyekszem minél több külföldi versenyen részt
venni. Korábban versenyeztem már Skóciában, sziklás terepen, de a Dolomitokban,
vagy az Alpokban is neveztem már.
 Családanyaként hogyan oldja
meg a felkészülést, a versenyeket és
a mindennapokat?
A férjem támogatása nélkül nem juthattam el volna odáig, ahol ma tartok. Ő
kísér el a versenyekre, a frissítő pontokon
ő támogat – a jelenléte által lelkileg is.
Külföldi nevezések alkalmával általában
ketten utazunk, édesanyám pedig vidéki
otthonában addig vigyáz a három, négy
és hat éves lányainkra. A hétköznapokban
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 A napokban teljesítette a Rókás
kört, amely egy olyan gyalogos
túra és terepfutó verseny, ahol a
táv teljesítését okostelefonnal lehet
igazolni. Az útvonal többek között
az Ezüsthegy és a Kálvária domb
környékén fut. Az újszerű megoldás fejlesztését Budakalász Önkormányzata hatszázezer forinttal
támogatta. Milyen élmény volt ez a
futás?
Nagyon szeretem az olyan terepfutásokat, amelyeket bármikor lehet teljesíteni –
a Rókás kör is ilyen.
A túra bármelyik ellenőrzőpontról
kezdhető, de az ajánlott kiindulási pont
a Kálvária domb. A terep jól futható, így
véleményem szerint kezdő terepfutók számára is alkalmas. A kör a Pilis délnyugati
részén fut, gyönyörű tájon át vezet. Az
ismert legrövidebb útvonal 28 km, szerintem ez egy olyan táv, amely sokaknak
teljesíthető.

 Végül kérem, meséljen arról,
hogy miért költöztek Budakalászra?
Három éve vásároltuk meg családi otthonunkat a városban. Amikor először jártunk itt, rögtön beleszerettünk. Futóként
maga a paradicsom, a gyönyörű Kevély, a
Duna-part közelsége, illetve azóta rekortán pálya is épült az Omszk-tónál. Minden
feltétel adott a sportoláshoz és gyerekekkel
is sok szabadidős, kirándulási lehetőség
van a közelben.
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Iskolai hírek
 KALÁSZ SULI

8-án magukra maskarát öltve mind összegyűltek, hogy vidám hangulatban együtt
űzzék el a telet. Kora délután az 1-2., majd
a 3-4. évfolyamos diákok mutatták meg
ámulatba ejtő, vagy éppen igencsak ijesztő

Kiváló síelők

A Rozmaring SE idén január 26-án rendezte meg műlesikló versenyeit az ausztriai
Grebenzen – St. Lambrecht síterepén. Két
diákunk is kimagaslóan teljesített.
Schieszl Hanna U14-es korosztályban
versenyezett. A II. Kovács Barna Emlékversenyen 3., a XII. Kovács Dani emlékére szervezett műlesikláson pedig 4. helyezett lett.
Schieszl Janka az U8-as korosztály versenyzőjeként a XII. Kovács Dani Emlékversenyen 2. helyezést ért el.
A rangsoroló és szabadidős versenyek
részei a Magyar Kupa versenysorozatnak.
Szívből gratulálunk a szép eredményekhez!

Kajakos sikerek

Bencze Zoltán, iskolánk 5.b osztályos
tanulója az idei tanévben több hazai kajak-kenu versenyen szerzett dobogós eredményt.
A Dunaferr Kupán csapattársaival 2000
méteren 2. és 4., míg ugyanezen a távon a
Diákolimpián egyéni kategóriában országos
10. helyezést ért el. Egyedül versenyzett az
UTE Maratonon, ahol a 6000 méteres táv
teljesítése után a dobogó 2. fokára állhatott.
Gratulálunk a szép eredményeihez!

A mezőny legjobb játékosa

Törökbálinton rendezték meg január
20-án az Aréna UP Újévi Tornát. Az U9-es
korosztály 12 csapata közül az MTK lett a
kupagyőztes. Iskolánk tanulója, Szabó Szilárd (2.a) a győztes csapat tagjaként érdemelte ki „A mezőny legjobb játékosa” címet.
Gratulálunk ügyes diákunknak!

„Farsang van,...!”

A télűzés világszerte ősi hagyomány. Ilyenkor kicsik
és nagyok jelmezbe,
álarcba bújnak, hogy
népi mondókákkal,
rigmusokkal elkergessék a hideg napokat.
Iskolánk alsó tagozatos tanulói február

Adjunk nevet a macinak!

Kriszti néni (fejlesztő pedagógusunk)
fiókjában lapult a maci. Valamikor egy
kulcstartón lógott, de mára már leszakadt onnan, megkopott, elvesztette az
egyik kezét és lábát. A karácsonyt megelőző nagytakarítás során mégis előkerült, és a Kriszti néninek segítő gyerekek
rögtön a szívükbe zárták a kis apróságot. Arról kezdtek beszélgetni, milyen jó
lenne készíteni neki egy kis házikót, ahol
boldogan élhetne.
A beszédet tett követte, és a következő
foglalkozásra az egyik kisfiú egy karácsonyi maciházzal állított be. Volt a házikóban ágy, asztal, szék, karácsonyfa, és még
ajándék dobozok is. A kismaci még egy
rénszarvas barátot is kapott.
Azután jött a Maci-ünnep (február 2.),
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Dobogós eredmények a terüle „Szép Magyar Beszéd”
versenyen
A Kazinczy Ferenc nyelvújító nevéhez
fűződő versenyt már több mint 50 éve

Óvodai
Óvodaihírek
hírek
 NYITNIKÉK ÓVODA

viseletüket. A jelmezesek felvonulása után
közös játékokkal (kötélhúzással, lufis tánccal, székfoglalóval, zsákbamacskával) töltötték a délutánt a résztvevők. A Just Dance
csapata táncra tanította a jelmezes sereget.
Köszönjük a szülőknek és a Kós Károly
Művelődési Ház dolgozóinak a rendezvény megvalósításához nyújtott segítségét,
valamint a Kalász Pékség hozzájárulását a
finom falatokhoz.

és az óvodában mackó kiállítás készült a
gyerekek által behozott mackókból. Itt
tűnt fel újra a kis maciház. Mivel a gyerekek többsége nem ismerte a fenti történetet, a kiállítás rendezői néhány sorban
leírták azt, és megkérték a gyerekeket,
hogy segítsenek nevet találni a pöttöm
bocsnak.
A nevek csak úgy ömlöttek az ötletgyűjtő dobozba! Olyan sok lett belőlük,
hogy az óvónénik úgy döntöttek, a gyerekek segítségét kérik a döntéshez. Erre
jó alkalom kínálkozott a Maci-bálon, ahol
az óvoda minden gyermeke egybegyűlt a
tornateremben. A sok program és játék
közben jutott idő a maci nevének eldöntésére is. A három legötletesebb név
közül (Bibi, Hópelyhes, Mézescukor) lehetett választani. Először mindenki bekiabálhatta a választását, utána tapsolással
próbálták eldönteni, végül egy-egy óvónéni köré kellett gyűlniük, akik a Mackó
neveket mondogatták.
Nehezen, de megszületett az eredmény: a maci neve HÓPELYHES lett.
Hópelyhes visszakerült a kiállításra,
és minden nap több látogatója is akad,
gyerekek, felnőttek vegyesen. Azóta kapott már valakitől egy apró Mikulást, és
egy még nála is parányibb játékmackót.

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Jótékonysági bál

Iskolánkban már hagyományosnak
mondható az idén is megszervezett jótékonysági bál, amely ezúttal is igen eredményesen zárult. A rendezvény nyeresége,
amely a költségek levonása után a belépőjegyekből, támogatójegyekből és a tombola
bevételekből állt össze, 272.025 Ft lett. A
rendezvényt tombolatárgyak felajánlásával
Budakalász Város Önkormányzata és több,
az iskolába járó gyermek szüleihez kötődő
cég is támogatta. A közétkeztetést biztosító
Junior Zrt. a vendéglátáshoz járult hozzá.
A bevételből a gyerekek iskolában töltött
szabadidejét tartalmasabbá tevő játékokat,
eszközöket fogunk vásárolni.

Vizesblokk fejlesztés

Iskolánk fenntartója, a Váci Tankerületi Központ hétmillió forintos beruházás
keretében felújíttatta a főépület földszinti
mosdóit. A felújítás nem csak a nyílászárók, szaniterek, és a burkolatok cseréjére
terjedt ki, hanem a két mosdó kapacitását
is jelentős mértékben megnövelte. Köszönjük tanulóink türelmét, hiszen a tanítási

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

rendezik meg hazánkban. Az egyik legrangosabb, legnagyobb múltú anyanyelvi
megmérettetés ez, ahol az iskolai fordulótól egészen az országos döntőig juthatnak a
szép és tiszta beszédű diákok.
A szépkiejtési verseny területi fordulóján iskolánkat négy diákunk – Károly Virág
(5.a), Szendrei Sára (6.a), Boros Blanka
(7.a) és Kiss Bíborka (8.a) - képviselte február 8-án Pomázon. A gyerekeknek ezen a
fordulón is egy szabadon választott és egy
zsűri által kijelölt szöveget kellett hibátlan
kiejtéssel felolvasniuk. A szöveg hiba nélküli ismertetésén túl a helyes hangképzés,
a tiszta beszéd volt a mérvadó.
A versenyen az 5-6. korosztályos diákok
között a 2. helyezést érte el Szendrei Sára
(6.a), Kiss Bíborka (8.a) pedig a 7-8. évfolyamos tanulók között a 3. lett. (A területi
versenyen csak a továbbjutó 1., illetve dobogós helyezéseket ismertetik.) Felkészítő
tanáraik: Major Katalin és Pákozdi Judit.
Az immár történelmi múlttal rendelkező szépkiejtési verseny elindításához, a
Kazinczy-díj megalapításához olyan szakmai tekintélyek neve kötődik, mint Wacha
Imre, Péchy Blanka, Deme László, Lőrincze
Lajos, Z. Szabó László. A példamutatóan
szép nyelvhasználat, anyanyelvünk ápolása
azonban nemcsak a versenyen résztvevők
feladata, hanem mindannyiunk kötelessége
napjainkban is.

Ügyes matekosok

A szentendrei Ferences Gimnázium
évek óta megszervezi kistérségi versenyét a
matematikában jeleskedők számára. Idén
február 16-án vehettek részt a 7. és 8. osz-

időben végzett munkálatok zajjal és kényelmetlenséggel jártak.

Versenyeredmények

Nagyon büszkék vagyunk az iskolánk
tanulói által elért versenyeredményekre.
A Bolyai Természettudományi Csapatversenyen nagy számban vettek részt tanulóink. A területi fordulóban a harminchárom
induló csapat közül kettő is díjazott lett. A
Benedek Zorka, Drong Hanna, Drucza Veronika és Németh Luca alkotta harmadik
évfolyamos csapat 6., a Marton Ábel, Barna
Ármin, Dobricza Benedek és Sztankó Péter
alkotta negyedik évfolyamos csapat pedig 1.
helyezést ért el. Utóbbi csapat ezzel az eredménnyel részt vehet az országos döntőben
is. A kiemelkedő eredményhez tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak, Gabuláné
Író Zsuzsannának és Neszádeli Katalinnak
XIII. ÉVFOLYAM,
3. SZÁM z 2019.
szívből
gratulálunk! 2.

tályos tanulók az egyéni megmérettetésen.
A kistérségi fordulót egy iskolai előzte
meg, a feladatok megoldásait azonban már
akkor is a versenyt kiíró intézmény pedagógusai javították. Végül a legmagasabb pontszámot elérő diákokat hívták be szentendrei
iskolájukba. Kistérségünk intézményei a
hetedik évfolyamról három, a nyolcadikról
egy ügyes gyermeket delegálhattak a versenyre. Nagyon szép eredményeket értek
el diákjaink a helyszíni döntőben is. A 7.-es
tanulók versengésében Somlói Julia a 3.,
Szépvölgyi Bulcsú a 4., Várszegi Barnabás a
11. helyet érte el, míg a 8.-os diákok között
a 11. lett Lezsák Benedek.
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak, Nyerges Évának, Tóth Juliannának és
Veres Anikónak!

Kiválóan síelő lányok

Alighogy hírt adtunk a Schieszl lányok
ausztriai dobogós eredményéről, tanulóink
újabb érmeket szereztek Mártaszentistvánon.
Hanna (6.a) a 2018/2019-es tanévben
az Országos Diákolimpia döntőjében február 19-én „Alpesi sí A kategóriában” III.
korcsoportban 2. helyezést ért el. Testvére, Janka (1.a) ugyanebben a kategóriában az I. korcsoport versenyzői között lett
V. helyezett. Janka nemcsak tehetséges
síelő, hanem ügyesen snowboardozik is. A

sportág diákoknak szervezett hazai bajnokságán szlalom versenyszámban I. korcsoportos diákok között a dobogó legfelső
fokára állhatott.
Szívből gratulálunk a szép eredményekhez!

Zeneiskolai hírek

A II. Regionális Csellótalálkozót február 9-én rendeztük meg, melynek ötletgazdája Vass Henriett, egykori helyettesítő
kolléganőnk volt, a megszervezésért pedig
Hidasi Orsolya tanárnőnek jár köszönet!
Öt iskola (Budakalász, Dunabogdány, Dunakeszi, Szentendre, Visegrád) 6 tanára és
csellótanszakai jöttek el, hogy egyénileg és
közösen muzsikáljanak. Az utolsó műsorszámban 25 gyermek játszotta egyszerre
a Mihályi András által vezényelt Sosztakovics művet. A végén remek hangulatú
fogadást is szervezett Orsi néni a gyerekeknek és kollégáknak, melyben nagyon sokat
segítettek a csellista szülők. Köszönjük!
A XV. Országos Zongoraverseny területi válogatóin, február közepén négy növendékünk képviselte iskolánkat. Drucza
Dávid és Hegyi B. András (2. korcsoport)
H. Kürtösi Mónika tanítványai, valamint
Pluhár Zsófia (3. korcsoport) és Bouchal
Lili (4.11.
korcsoport) Dankovics Valéria nöMÁRCIUS
FEBRUÁR

vendékei. Dávid és Botond nagyon magas
pontszámmal bekerültek az országos döntőbe. A nyíregyházi döntőt március 29-31.
között rendezik. Köszönjük a két tanárnő
és a négy növendék rendkívüli erőfeszítéseit és gratulálunk mindannyiuknak!
Két koncerttel zárultak az idei kamarazenei hetek, melyek keretében 4 nagylétszámú együttesünk (vonós-, fúvós-,
cselló- és gitárzenekaraink), valamint 16
kisebb kamaracsoport mutatta be műsorát. Rendkívül fontos, hasznos és élménydús a gyermekek számára a közös
muzsikálás, ezért tanórai vagy tanórán
kívüli kereteken belül minél többeket bevonunk ebbe a csodás és egyúttal jelentős
személyiségfejlesztő tevékenységbe.
A Filharmónia ifjúsági bérlet harmadik
– egyben utolsó – koncertje február 27-én
zajlott „Népzenei kalandok” címmel a
Retno együttes előadásában, melyen közel
20 népi hangszer mutatkozott be. A négy
fiatal művész többféle, népzenei hagyományokhoz kötődő muzsikát és táncot mutatott be, furfangos kérdésekkel tartották
fenn a gyermekek figyelmét és többször
meg is énekeltették őket.

Előzetes:

2019. március 11-én, hétfőn 17 órakor
Matuz Gergely fuvolaművész hangversenyét hallhatják a Művelődési Ház dísztermében.
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet!

Vendégünk
Deutsch József:

„Nagy meg szteltetés
számomra Makk atya
örökségét tovább éltetni.”
Vendéglátónk a helyi közélet mindenkori
ak v szereplője, a város díszpolgára, tősgyökeres budakalászi. Feleségével, Mirk Ildikóval
szívélyesen fogad minket Máli Péter utcai o honában. Teázunk, beszélgetünk és felsejlik
a régi falukép, a hajdani ismerős alakokkal.

 Kérem, meséljen budakalászi
gyökereiről!
Dédnagymamám Szilasi Mária
1882-ben született Budakalászon,
sváb származású férje Folhoﬀer János
volt. Dédnagyapám tudott a sváb
mellett tótul és szerbül is. A faluban
e három nyelvet sokan beszélték, hiszen mindig jó barátságban éltek itt a
nemzetiségek. A Magyar utcában laktak, volt egy hosszú területük a Kovács
Lajos utca sarkától a Szegfű utcáig. Ez
a gyárfal és a Mályva utca közötti terület, ahol ma lakóházak állnak, épülnek, valamint a bölcsőde és az óvoda
működik. A Kovács Lajos utca sarkára
épült édesanyámék családi háza 1932ben. Szüleim itt kezdték az életüket
1947-től. A család első gyermekeként
én is itt születtem 1948-ban.
 Milyen emlékeket őriz gyerekkorából?
Három testvéremmel nőttem fel,
fantasztikus gyermekkorom volt. Családunk önellátó volt, mezőgazdasági
termelést folytattunk, ahol mi gyerekek is besegítettünk. Baromfit, csirkét,
kecskét, disznót tartottunk. A környező területeken sarlóval szedtem
össze a télire való szénát. Marharépát,
krumplit, kukoricát, búzát, árpát termesztettünk.
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Saját gyártású nyilakkal játékból vadnyúlra és fácánra vadásztunk. A Klisovác utcán kifelé a temető oldalán
egyetlen ház állt, baloldalon a kastély
mögött működött a virágkertészet. A
patak melletti csalitosban bóklásztunk napokig gumicsizmában. 1961ben akkora tél volt, hogy egészen a
HÉV-megállóig el tudtunk rajta korcsolyázni, sőt jégkorongoztunk is. A
ma már beépített „Nyúldombon” télen
sokat szánkóztunk.

 Szabadidejük hogyan telt?
A munka mellett sokat játszottunk
barátaimmal, Varga Fricivel, Stofira  Hogyan emlékszik iskolai éveBandival és Mirk Pistivel, aki később ire?
sógorom lett. A foci-, futó- és távolugMericske Rezső tanár úr osztárópályák a Ciklámen utcai sorházak lyába jártam. A rendeket 1950-ben
helyén álltak az 1970-es évek végéig. megszüntették és ő piarista papként
Itt volt a lődomb is, ezt a háború előtt kereten kívülivé vált, 1956 után keza leventék lövész gyakorlóhelyként dett Budakalászon tanítani. Fantaszhasználták. Ez volt a
tikus pedagógus volt, a
Grund. Ha csak tehetgimnáziumban is abból
tük fociztunk, rekkenő „A fákról lelógó éltem, amit ő adott át
hőségben is. A Nyitnimagyarból, rengeteg
vadszőlő
kék Óvoda földszintes
verset tanított. Emellett
indákon
épületében jártuk a
szinte bármelyik tanárt
3.-4. osztályt, ez később
tudta helyettesíteni.
hintáztunk
napköziként működött.
és indiánosdit Mi voltunk az utolsó
Az intézmény mögötti
fiú osztály. A ferencejátszottunk.”
hatalmas kőfal sűrű boseknél érettségiztem,
zótost rejtett. A fákról
de az egyetemre nem
lelógó vadszőlőindákon
vettek fel, mondván
hintáztunk és indiánosdit játszottunk. nem lehetek szocialista ember típusú
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gépészmérnök. Híradástechnikai műszerésznek tanultam. Akkor a postán belül működött a távközlés, így a
Helyközi Távbeszélő Igazgatóságnál
kezdtem dolgozni.
 Milyen volt a falu akkori képe
errefelé?
A Máli Péter utca – valamikori
Taván dűlő – akkoriban hét házat
számlált. Az ötvenes évek végén a Kovács Lajos utcában – régi nevén Klenity dűlő – még csak hat ház állt, az
elején három és a vége felé is három.
Több bolgárkertészet működött itt,
ahova magam is jártam dolgozni. Vaszil, Jordán, Borisz, Iván és Gyorgyevics Tódor bácsi voltak a gazdák.
A Béke sétányon nyomokban ma is
látható az alkalmazott gravitációs öntözéses módszer maradványaként az
egyik betonkád. Hajnaltól sötétedésig árasztással locsoltak. Nagyon jó
minőségű zöldségeket termesztettek,
ellátták vele a fővárosi Batthyány téri
csarnok vásárlóközönségét. A kertészetek területét és a saját telkünk nagy
részét később kisajátították. 1964-ben
megindult a lakótelep építése a Lenfonógyári dolgozók számára.

 Mikor alapított családot?
A barátom húga, Mirk Ildikó lett a
feleségem, gyerekkorom óta ismertem
őt, hamar beleszerettem. Közel laktak, 1957-ben költöztek a parcellánk
mellé. Láttam őket építkezni, kutat
ásni, dolgozni. Házasságot 1973-ban
kötöttünk, majd két fiunk született.
Norbert orvosigazgatóként, Áron
gazdasági igazgatóként dolgozik az
üzleti szférában. Együtt hét unokával
ajándékoztak meg minket. Feleségem
a Távközlési Műszaki Főiskolán végzett, a Magyar Postán igazgatóhelyettesként dolgozott, ma már nyugdíjas.

 Önök a budakalászi cserkészet
megalapításánál is jelen voltak.
Mit jelentett ez akkor?
A budakalászi 909-es számú Tinódi Lantos Sebestyén cserkészcsapat

leányvezetője és az esemény gazdasági
vezetője vett itt részt. Két őrsünk az
1300 fős nagytábor ellátója volt. Eseménydús 14 cserkészévad és 14 tábor
után 2002-ben csapatunk beolvadt
az 1111. sz. Szent István Cserkészcsapatba.

 Úgy tudom, hogy szociálisan
rászoruló családok nyaraltatásával is foglalkoznak. Mi ennek a
háttere?
A korábbi budakalászi plébános,
Makk atya megálmodta, és szülői hagyatékából családjának üdülőtelkén
– barátai közreműködésével – 1973ban Tihanyban megvalósította, hogy
rászoruló nehézsorsú családok és
gyermekeik is tudjanak méltóképpen
kikapcsolódni, pihenni. A szocialista
időkben ezt egyházi személy nem tehette meg, így három munkatársának
ajándékozta és kérte tőlük a kitűzött
cél megvalósítását. 1990 óta alapítványi formában, Szent Erzsébet Alapítvány néven működik. Később Aszófőn
is létesült egy kisebb ház, 20 férőhellyel. Apósom, Mirk István 35 évi
1988-ban alakult. Hivatalosan még szolgálata után, az Alapítvány továbbnem engedélyezték, de már rogya- vitelére minket kért fel. 2006 óta sok
dozott a rendszer, így nem tudtak a önkéntes segítő közreműködésével
folyamatnak gátat szabni. Az újra- mi üzemeltetjük a két házat az Alapító
indítást főként helyi idős cserkészek akarata szerinti szellemben, szinte
szervezték, az akkori plébános, And- teltházas üzemeléssel. Évről-évre
rás atya támogatásával. Egyetlen fel- 700-800-an nyaralnak nálunk rászotétel a vallásosság volt, felekezettől rulók, nagycsaládosok, mozgássérülfüggetlenül lehetett jelentkezni. Óriási tek, fogyatékosok, vakok, különböző
érdeklődést tapasztaltunk, időnként civil és egyházi közösségek, hittanos
és ifjúsági csoportok.
száz fős is volt a csapat.
Egész tevékenységünk
Az úttörőmozgalom
után, másfajta gyerek- „1961-ben akkora a hátrányos helyzetűek
nevelési programként
tél volt, hogy a segítésének elvén alapszik, hogy azok is tudnagy újdonságot jelenHÉV-megállóig janak nyaralni, akiknek
tett a cserkészet. Az első
el tudtunk
ez saját erőből nem
ünnepélyes cserkész
adatna meg. Nagy élfogadalomtétel 1989.
korcsolyázni
mény ebben részt venni,
október 22-én nagy
a patakon.”
Makk atya örökségét
tömeg előtt, a szövetség
és hagyatékát tovább
két vezetőjének jelenlétében zajlott. Én időközben Auszt- éltetni. Örülök, hogy 1968-tól – nériában, feleségem a külföldi magyar hány év kihagyással – napjainkig a
cserkészvezetők képzésén vett részt. A Budakalászi Egyházközség Képviselőhazai képzés csak később indult meg. testületében, 1990-94 között az első
Csapatunk életében óriási élmény Önkormányzati Képviselőtestületben
volt 1993-ban Gödöllőn a Dzsembori az OKIS (Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
Emléktáborban való közreműködés. és Sport) Bizottság tagjaként szolgálFeleségem, mint a Cserkészszövetség hattam szülőfalum lakosait.

XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM z 2019. MÁRCIUS 11.

27

Egészség

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI
NORDIC WALKING

KIRÁNDULÁS

ORVOSI ELŐADÁS

A szentendrei EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA által szervezett programok:
Márciusi kezdéssel hetente szerdán 9
órától és pénteken 1530-tól másfél órás
gyaloglás. A 6 alkalmas foglalkozás
lehetőséget nyújt a nordic walking technika elsajátítására és begyakorlására. Botokat az oktató biztosít. Az oktatás az
EFI jóvoltából ingyenes.
A szerdai csoport koordinátora Csépán
Ferencné, a péntekié Péli Mária.

KLUBNAPOK
h

Március 14. csütörtök 17 KLUBHÁZ:
Vezeti: Lontainé Hegymegi Erzsébet.
Április 4. csütörtök 17h FALUHÁZ: Dr.
Faragó Eszter “A Kalocsai érsekség
története az Árpádok korától” című
előadása.
Április 11. csütörtök 17h KLUBHÁZ: A
KÖLTÉSZET NAPJA. Vezeti: Lontainé Hegymegi Erzsébet.

Március 28. csütörtök 18h FALUHÁZ

SEJTSZINTŰ EGÉSZSÉG
MINDEN ÉLETKORBAN

Előadó: ifj. Dr. Kulin Sándor
Az előadást támogatja:
a Szentendre és Vidéke
Praxisközösség
FOGLALKOZÁSOK A KLUBHÁZBAN

KÉZMŰVES ÓRÁK (gyöngyözés, kötés, horgolás) Lukács Klárival: HÉTFŐN 16 - 18h.
DO-IN öngyógyító mozgásgyakorlatok: KEDDEN 1730-tól Vincze Krisztinával.
SZÁMÍTÓGÉPEN gyakorlás CSÜTÖRTÖKÖN
1430-tól. Segítők jelentkezését várjuk!
KÉZMŰVES ÓRÁK Szendrényi Julikával:
PÉNTEKEN 14 - 16h.
A tavasz folyamán tervezzük, hogy
erőnkhöz mérten felújítjuk, használhatóvá tesszük a klubház első, utcafronti
helyiségét is. Takarításhoz, linóleumragasztáshoz várjuk a tettre kész klubtársak, leendő klubtársak jelentkezését.

www.bkegeszsegklub.hu
bkegeszsegklub@gmail.com

Kecskés Éva márciusban is szervezi a
szokásos félnapos budapesti kulturális kirándulásokat. Az úti célt az
időjárástól függően tervezi, és a részletek pontosítása után a klub levelezőlistáján közzé teszi.
Kecskés Éva tel. 341-358, 70/254 2906,
kecskes.eva@t-online.hu.
*
Buszos kirándulás május 4-én szombaton a dobronaki (Szlovénia) Orchideafarmra és a Jeli Arborétumba.
Jelentkezés Vincze Krisztinánál: levelezekveled@gmail.com e-mail címen
vagy a klubfoglalkozásokon.

Éves rendes KÖZGYŰLÉSÜNK
időpontja:
2019. március 21. 16h
FALUHÁZ fsz. nagyterem.
• Beszámoló a 2018. évről
• A 2019. évi program és pü. terv
• Alapszabály módosítás.
A közgyűlés előtt lehetőség lesz az
éves tagdíj befizetésére. Minden klubtag megjelenésére számítunk.

Egészségklubunk szakmai programjait és
működését támogatják:

Nemze Szívprogram Budakalászon
Budakalászon 2011 és 2014 között
komplex orvosi vizsgálatot hajtottunk végre, melynek célja a szív- és
érrendszeri kockázat felmérése volt
a lakosság körében. Kutatásunk célja
átfogó képet kapni a lakosság egészségi állapotáról, illetve segítséget
nyújtani az egészség megőrzésében,
javításában. A korábban megkezdett vizsgálat folytatásaként 2019
tavaszán kérdőíves felmérést fogunk
végezni a városban. Ennek során kérdezőbiztosaink személyesen keresik
majd fel a korábbi komplex vizsgálatban részt vevők egy részét. Ez alka-

lommal kérdőívek megválaszolására
kérjük önöket. A kérdőíves vizsgálat
időtartalma kb. 30 perc, a részvétel
ingyenes és önkéntes. Ennek során
felmérjük:
– a személyes egészségügyi kockázatok megítélését
– a megelőzéssel kapcsolatos viselkedést
– az egészségi állapothoz való viszonyt.
A kérdőíves vizsgálaton túl csoportos interjúkat is szervezünk, ahol
a résztvevők elmondhatják mindennapi tapasztalataikat, személyes

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
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Szeretettel köszöntjük Budakalász
februárban született legifjabb polgárait!

történeteiket az egészségük és az
egészségügyi ellátásuk kapcsán. A
csoportos interjúkra való meghívást
a kérdezőbiztosok végzik majd a személyes megkeresés alkalmával.
A vizsgálat a Nemzeti Szívprogram (NVKP_16-1-2017-0017 sz.
projekt) és a Semmelweis Egyetem
szervezésében a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a
Budakalászi Önkormányzat támogatásával valósul meg. Kérjük, segítsék
vizsgálatunkat azzal, hogy részt vesznek a felmérés lefolytatásában.

Borossay Botond Bertalan
Dikter Dorina
Hegedűs Kende Nikolasz
Horváth Zselyke

Keller Miron Dénes
Kovács-Erdődi Lili
Mázsa Ádám
Tóth Luca

Jó egészséget kívánunk nekik!
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Egészségügyi hírek, programok
Dr. Gál Katalin praxisából
március 4.:
A mai követelményeknek jobban megfelelő számítógépes
programra térünk át. Ezután jelentős munka kezdődik el. Először
ötven, a Debreceni Orvostudományi Egyetem által random módon kiválasztott beteg szűrése indul, ami meghatározott szigorú feltételek között történik. Ezután folyamatosan
350 pácienst szűrünk hasonló feltételek mellett.

március 6.:
Az Idősek Klubjában
Horváth Judit pszichológus tart találkozót,
ezen korosztály lelki problémáinak kiemelésével.
március 28.:
Dr. Kulin Sándor tart előadást
az Egészség klubbal karöltve
„Sejtszíntű egészség minden életkorban” címmel. Kulin
doktor évekkel ezelőtt nagysikerű előadást tartott a témában érdeklődéssel várjuk ez alkalommal is.
2019.03.17
2019.03.24
2019.03.30
2019.04.07

Sport

Vasárnap
Vasárnap
Szombat
Vasárnap

15:00
15:00
15:30
16:00

BMSE
Pile-Szántó
Göd
BMSE

Bag
BMSE
BMSE
Pécel

BMSE foci hírek

Tavaszodik, újra elindul a bajnokság
minden korosztály részére. A felkészülés
jól sikerült, hiszen egész télen keményen
folyt a munka, készültek a srácok, sokat
edzettek, és rengeteg tornán vettek részt.

Továbbra is dicséret illeti edzőinket,
mindent megtettek
annak érdekében,
hogy
csapataik
méltón szerepeljenek. Szinte mindegyik
csapatunk
előkelő
helyről
várja a szezonnyitó mérkőzéseket.
Lezajlott az első
bajnoki mérkőzés,
Piliscsabán 1:1-es
döntetlennel végződött a találkozó.
U16 A mester, Vadas
Attila saját nevelésű fiatal játékosokat
épített be a csapatba. Célunk, hogy jövőre feljussunk a megye első osztályába, ezért el kell kezdeni a csapatépítést.
A klub 2020-ban ünnepli századik évfor-

dulóját. Büszkék lehetünk, hogy ismét
nagyon sok gyereket tudtunk leigazolni,
ők zömmel budakalásziak. A létszám
folyamatosan nő, nagy szükségünk van
ezért új öltözőkre. Reméljük, jövőre ez
is megoldódik és számíthatunk az Önkormányzat támogatására. Rengeteg feladat vár ránk, ami erőnkből kitelik, létrehozzuk. Minden edzés és mérkőzés jó
hangulatban zajlik, a szülők lelkesedése
határtalan és nagy segítséget nyújtanak
a klubnak. Nagy megtiszteltetés egy ilyen
klubot vezetni. A vezetőség továbbra is
megtesz mindent, hogy egyesületünk
méltó legyen Budakalász hírnevéhez.
A tablóképen az U-16 korosztály látható.
A szlogen mindig ugyanaz marad: a
sportolás, a mozgás az egészség, és a kiegyensúlyozott élet alapja!
Sárosi Tibor, BMSE elnök

Kedvezmény a budakalásziaknak
a trambulinparban
Nagy érdeklődés kísérte nemrégiben a város hivatalos közösségi
oldalán megjelent posztot. Az ország legnagyobb trambulinparkja
települt ugyanis városunkba, az
Omszk-parkba. Új fejlemény, hogy a

trambulinparkban a budakalászi lakhely előnyt jelent majd. A belépőjegyárakból a helyszíni belépés esetén
a lakcímkártya felmutatásával 10%
kedvezményben részesülnek a budakalásziak.

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

Főszerkesztő: Kovács Andrea
Munkatársak: Szabady Szin a, Vertse Zita
Korrektor: Dr. Kovách-Janitsek Romola
Fotók: Kovács Andrea,
Szabady Szin a, Ladinek Viktor
Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

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

Új Közösségi Ház épül
a Szen stvántelepi
Plébánián

rendhagyó módon Mohos Gábor meghívott püspök atya tartotta. Az új közösségi ház 80 fő befogadására alkalmas,
galériás épület lesz, amely az állam és
az egyházmegye anyagi támogatásával
jön majd létre. A kalászi egyházakat az
Önkormányzat is segíti minden évben.

Új szerb plébánost
neveztek ki
Budakalászon
A Szentistvántelepi Plébánia új Közösségi Házának ünnepélyes alapkő-letételét tartották február 24-én vasárnap.
Az ünnepséget megelőző szentmisét

Élet keresztyén szemmel

Merjünk büszkék lenni
„Ausztria az komplett más!”– szokta
mondogatni idehaza élő osztrák barátom, amikor a magyar élet kicsit borsot
tör az orra alá. Óh – vágom rá ártatlan
mosollyal –, éppen fordítva volna, ha
mi szívtuk volna a ti véreteket öt évszázadon át, meg innen is kitakarodtak
volna a ruszkik 1955-ben. S közben,
jobb híján, elfogadva a történelmet,
magam is tisztelettel adózom a tiszta
osztrák falvak és kifogástalan városkák előtt. Ha tehetem, élvezem idegnyugtató hatásukat. Bécs ugyan nem
éppen nyugalmas, ám kincseivel érdemes nekünk is töltekezni. Karácsony
előtt is elvonatoztunk feleségemmel
a császárvárosba, amire két nyomós
okunk is volt. Az impresszionizmus
legkiemelkedőbb alakja, Claude Monet
volt az egyik, a reneszánsz németalföldi
mester, Pieter Bruegel volt a másik. S
valóban, birodalmi fővároshoz méltó
kiállítások voltak, kivételes gondossággal összegyűjtött válogatások.
Még szunnyadva emésztette lakomáját kultúr-énem, amikor váratlanul
újabb fogást tálalt az új esztendő. A
cúgos-fagyos január elején lányommal
fölkaptattunk a Várba, befordultunk
az oroszlános udvarba. A Széchenyi
Könyvtárban Hunyadi Mátyás Corvinájának gyűjteményét láthatta a
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Rogán László polgármesterhez jött
bemutatkozni Zoran Zsivic, a Budakalászi Szerb Egyházközösség új pópája.
Plébános úr a nemrégiben áthelyezett
pópát, Nikolai Pocuca-t váltotta tisztségében. Az új plébános a szentendrei
szerb püspökségről érkezett és felesé-

gével, egy gyermekével költözött a szerb
paplakba. Plébános úr szeretné a budakalászi szerb egyházközösséget megerősíteni, valamint a templom felújítását
is célul tűzte ki. Zoran Zsivic Romániában született, így románul, szerbül, és
magyarul is jól beszél. Plébános urat
Krunity Péter, a Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke kísérte el a látogatásra. Szeretettel üdvözöljük városunkban!

Hunyadi Mátyás
egyik emblémája
egy kódexben
publikum. Páratlanul érdekes, rengeteg információval adatolt, hallatlan
izgalmas és mindenek előtt gyönyörű
kiállítást élvezhettünk kifulladásig. A
történelmi léptékkel mérve is jelentős
magyar teljesítményekkel kapcsolatban hazugan szégyenlős korunk
a Corvina könyvtárról is jellemzően
csak annyit engedett tudatni az átlagembernek, hogy szép és ritka kódexek
alkották, de sajnos nem sok maradt
belőlük. Én most tudtam meg, hogy a
könyvtár Európában egyedülálló volt,
(kb. kétezres gyűjteményét csak a Vatikáné múlta fölül), élete vége felé a
király már tudatosan, anyagi áldozatokat hozva fejlesztette és foglaltatta
rendszerbe. Firenzében és Budán párhuzamosan működött két korszakos
miniátor műhely, munkájukat tudatosan összehangolták, nehogy azonos
könyveken dolgozzanak véletlenül. A
kódexek nem csupán Itáliából vásárolt
művek voltak, sőt több itáliai eredetű
darabról derült ki, hogy Budán készült.
Átgondolt beszerzés jellemezte a könyvtárat, aminek eredményeképpen egyedülálló volt a görög kódex állománya.
A „greca” görög nyelven íródott jellemzően régebbi korok alkotása. A Corvina
vásárolt, felújított és bekötött ilyeneket.
Egy osztrák humanista a XVI. sz elején

Budán járva megcsodálta a Corvinát
és számos kódexet haza is vitt magával. Ezek most az Osztrák Nemzeti
Könyvtár ékkövei. („Hmm...Ausztria az
komplett más.”) A történelem úgy bánt
a Bibliotheca Corvina-val, mint ahogy
az egész országgal. Kincseit széthordta
a világ, a fennmaradt kódexek (220
kötet) java részét a török hódoltság
előtt Nyugat-Európába kivitt darabok
képezik. Érdekes, hogy a törökök a XIX.
században két alkalommal is származtattak vissza Isztambulban őrzött Corvina-kódexeket. Idehaza 55 kötetet
tartanak számon. A Corvina könyvtár
kódexei olyan időről regélnek, amikor
Budára jöttek bámészkodni a művelt
európaiak, ha szépet akartak látni.
Legyünk rá büszkék, merítsünk belőle
erőt és önbizalmat, tudjunk meg róla
minél többet (www.corvina.oszk.hu).
És ha lehet, egy ilyen kiállítást verjünk
máskor nagydobra, mint a bécsiek a
Monet-t.
Glasz Péter
református presbiter
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ϭϬ͗ϬϬ

ZŽŐĄŶ>ĄƐǌůſƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌŬƂƐǌƂŶƚƅũĞ

ϭϰſƌĄƚſůǁŽƌŬƐŚŽƉŽŬƚĞŵĂƟŬƵƐĂŶ͕ĐƐĂůĄĚŽŬŶĂŬ͕
ƐǌƺůƅŬŶĞŬ͕ϬͲϲĠǀĞƐŐǇĞƌŵĞŬĞŬŶĞŬ

ϭϬ͗ϭϱ

&ƾƌĠƐǌdƺŶĚĞĞůŶƂŬʹDD/<ŽƉƉDĄƌŝĂ/ŶƚĠǌĞƚʹƺŶŶĞƉŝďĞƐǌĠĚĞ

ͻ

ĞŶĞůĂďŝƌŝŶƚƵƐ͗ĠŶĞŬ͕ǌĞŶĞ͕ƌŝƚŵƵƐ͕ƚĄŶĐʹƚĄŶĐƉĞĚĂŐſŐƵƐŽŬŬĂů(Táncterem)

ϭϬ͗ϰϬ



ĐƐĂůĄĚĨƵŶŬĐŝſŝʹĚƌ͘ŚĂďŝů&ĂƌĂŐſƐǌƚĞƌWŚĚ͘
ĞŐǇĞƚĞŵŝĚŽĐĞŶƐĞůƅĂĚĄƐĂ

ͻ

ďĂďĂŵĂƐƐǌĄǌƐŚĂƚĄƐĂĂŬŝƐŐǇĞƌŵĞŬĞŬĨĞũůƅĚĠƐĠƌĞ(Oktató terem)

ͻ

ͣĞƌƾĠƐďŝǌƚŽŶƐĄŐĂĐƐĂůĄĚďĂŶ͟ʹĂǌĂǌĂƉƌĞǀĞŶĐŝſũĞůĞŶƚƅƐĠŐĞ;ůƅĂĚſͿ

ϭϭ͗ϭϬ

>ĠƉĠƐƌƅů͕ůĠƉĠƐƌĞ͙ʹ>ĞŝĚŝŶŐĞƌƂŵƂƚƂƌĠƐĂ>ĞŶǀŝƌĄŐĞŐǇƺƩĞƐŵƾƐŽƌĂ
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Dŝ͕ĂĐƐĂůĄĚ͘DŝĂĐƐĂůĄĚ͍
ʹWĞĞƌ<ƌŝƐǌƟŶĂŐǇĞƌŵĞŬƉƐǌŝĐŚŽůſŐƵƐ͕ŵĞƐĞƚĞƌĂƉĞƵƚĂ
ĞůƅĂĚĄƐĂĂĐƐĂůĄĚƐǌĞƌĞƉĠƌƅů͕ĂĐƐĂůĄĚŝƐǌĞƌĞƉĞŬƌƅů

ϭϮ͗ϭϱ




ϭϮ͗ϯϬ

ĐƐĂůĄĚƐǌĞƌĞƉĞĂŵĞŐĞůƅǌĠƐďĞŶĠƐĂŬŽƌĂŝƚĞƌĄƉŝĄŬďĂŶ͕
ŬŽƌĂŝĨĞũůĞƐǌƚĠƐďĞŶʹĚƌ͘^ĐŚƵůƚŚĞŝƐǌ:ƵĚŝƚŐǇĞƌĞŬŽƌǀŽƐ͕
ŽƌǀŽƐŝŐĂǌŐĂƚſĞůƅĂĚĄƐĂ
^mEd
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ƐĂůĄĚŝĨŽƚſǌĄƐ͗ĨĠŶǇŬĠƉĠƐƐǌĞů(Galéria)
<ƂŶǇǀĂũĄŶůſ͕ŬƂŶǇǀǀĄƐĄƌĠƐĮůŵǀĞơƚĠƐ(Díszterem)
'ĂƐǌƚƌŽƐĂƌŽŬ͗ͣsĂůſĚŝĠƚŬĞŬ͟ƚĄƉůĄůŬŽǌĄƐŝƚĂŶĄĐƐŽŬ͕ĠƚĞůƌĞĐĞƉƚĞŬ͕ 
ĠƚĞůďĞŵƵƚĂƚſ͕ŬſƐƚŽůĄƐĠƐĠƚĞůĠƌǌĠŬĞŶǇƐĠŐŬŝƐŐǇĞƌŵĞŬŬŽƌďĂŶ͕
ĚŝĞƚĞƟŬƵƐƚĂŶĄĐƐĂŝǀĂů(Bálterem)

ͻ

ͣ<ƌĞĂơǀŵƾŚĞůǇ͟ŬĠǌŵƾǀĞƐĨŽŐůĂůŬŽǌĄƐŽŬϯͲϲĠǀĞƐĞŬŶĞŬ(Bálterem)

ͻ

DĞƐĞŬƵĐŬſ͗ŵĞƐĞŚĂůůŐĂƚĄƐƐĂů(Klubszoba)

ͻ


>ŽŐŽƉĠĚƵƐŽŬƐǌĂŬŵĂŝƚĂŶĄĐƐĂĚĄƐĂ͗ďĞƐǌĠĚŝŶĚşƚĄƐ͕
ďĞƐǌĠĚĨĞũůƅĚĠƐƐĂũĄƚŽƐƐĄŐĂŝʹ(Könyvtár)

ZĞŐŝƐǌƚƌĄĐŝſ͕ǀĞŶĚĠŐĞŬĨŽŐĂĚĄƐĂϵͲϭϬſƌĂŬƂǌƂƩ
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ϭϳ͗ϯϬſƌĄƚſů>ĞǀĞŶƚĞWĠƚĞƌͣ<ĂĐĂŐſŬŽŶĐĞƌƚ͟ʹĐƐĂůĄĚŝƐǌşŶŚĄǌ (Bálterem)

ͻ WĞƚƌĄƐDĄƌŝĂŬĞƌĂŵŝŬƵƐŬŝĄůůşƚĄƐĂ
 Ă<ſƐ<ĄƌŽůǇDƾǀĞůƅĚĠƐŝ,Ąǌ'ĂůĠƌŝĄũĄďĂŶ
A kiállítás megnyitója 2019. március 29. péntek 18 órakor

^ZsS<͗ƵĚĂŬĂůĄƐǌsĄƌŽƐPŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚĂ͕ƵĚĂŬĂůĄƐǌŝƂůĐƐƅĚĞ͕
dĞůĞƉŝMǀŽĚĂ͕EǇŝƚŶŝŬĠŬMǀŽĚĂ͕sĠĚƅŶƅŝ^ǌŽůŐĄůĂƚĠƐĂ<ſƐ<ĄƌŽůǇDƾǀĞůƅĚĠƐŝ,Ąǌ͘

ͻ ŬŝƐŐǇĞƌŵĞŬĞŬĐƐĂůĄĚƌĂũǌĂŝďſůŬŝĄůůşƚĄƐĂ<ſƐ<ĄƌŽůǇDƾǀĞůƅĚĠƐŝ,ĄǌĄůƚĞƌŵĠďĞŶ

,ĞůǇƐǌşŶ͗<ſƐ<ĄƌŽůǇDƾǀĞůƅĚĠƐŝ,Ąǌ
;ƵĚĂŬĂůĄƐǌ͕^ǌĞŶƚĞŶĚƌĞŝƷƚϵ͘Ϳ

XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM z 2019. MÁRCIUS 11.
a családokért!

ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬďƵĚĂŬĂůĂƐǌǀĂƌŽƐ

ǁǁǁ͘ďƵĚĂŬĂůĂƐǌ͘ŚƵ

ŬŽƐŬĂƌŽůǇŵŚ͘ŚƵ
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