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BUDAKALÁSZ
POLGÁRAINAK LAPJA

Elindult városunk történetének legnagyobb
beruházása, a Patakpart Általános Iskola építése
Interjú Rogán László polgármesterrel z 3. oldal

Ú elújítások: több,
mint 90 millió forintból

Védőoltásprogram
önkormányza ártámogatással

z 5. oldal

Ismerjük meg
Kovács Kristóf Áron iskolaigazgatót
z 13. oldal

Országos jelentőségű
sporteseménnyé vált a Tófutás
z 14-15. oldal

z 6. oldal

Önkormányza hírek

Eldőlt, milyen biciklitárolót választo ak a budakalásziak!
Újabb közös gondolkodás keretében
szerettük volna megismerni az itt élők
véleményét Budakalász közterületeivel
kapcsolatban. Most a HÉV megállókba
kerülő biciklitartók közül választhatták
ki a budakalásziak a nekik leginkább tetszőt, és adhatták le szavazataikat a város
közösségi oldalán.
A választható lehetőségek közül jelentős fölénnyel a „Forrás” típus nyert.
A nyertes modellhez támasztással lehet
rögzíteni a kerékpárt, kímélve ezzel a
bicikli szerkezetét. További előnye, hogy
többféle méretű kerékpár is rögzíthető

hozzá, valamint esztétikus a megjelenése.
A támasz 80 cm magas, acélból készül és betonozással rögzítik majd.
A kiválasztott nyertes modellt vásárolja
meg az Önkormányzat és ezek kerülnek mindhárom megállóba. A telepítést a MÁV-HÉV Zrt. végzi hamarosan.
A korábbi fejlesztéseket követően ezúttal a kerékpárral közlekedők komfortérzete javulhat. Köszönjük részvételüket
a város alakításával kapcsolatos közös
tervezésben!

Adai diákok látogatása Budakalászon
Budakalász vajdasági testvértelepüléséről, Adáról érkeztek diákok Budakalászra. Az Adai Műszaki Technikum
testvériskolája a II. kerületben található
Than Károly Ökoiskola. Az intézmények
diákjai évek óta rendszeresen látogatják egymást. Az adai iskola növendékei
minden évben eljönnek városunkba is.
Hagyományosan Ercsényi Tiborné alpolgármester asszony köszöntötte a diáko-

kat a Művelődési Házban ez alkalommal
is. Alpolgármester asszony beszélt a
város történetéről, a helyi látványosságokról.
A kis vendéglátást követően a diákok
városnézésen tekintették meg a Budakalász központjában található nevezetességeket. A látogatás végén pedig a Kálvária
dombon készült panorámaképen örökítették meg a budakalászi látogatást.

HiRDETMÉNY
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 Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi és rendésze osztályvezetőnél lehet 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

Elindult városunk történetének
legnagyobb beruházása,
a Patakpart Általános Iskola építése
A februárban elfogado költségvetést követően elindult a város
idei fejlesztéseinek előkészítése. Folytatódnak az útépítések, a
gyalogosok biztonsága érdekében járdák épülnek, zebrákat alakít ki a város. Mindenekelő pedig a Patakpart Általános Iskola
építésével elkezdődö minden idők legnagyobb budakalászi beruházása.
 A város legnagyobb beruházása
indult el április első hetében. Mit jelent ez Budakalász számára?
Óriási eredménynek tartom az új iskola megépítését. A gyerekek megfelelő
ellátása, oktatási körülményeik fejlesztése
a város egyik legfontosabb feladata. Az új
iskola megépítésével minden budakalászi
gyermek tanulási feltételei javulnak majd,
nemcsak ebben az intézményben, hanem
minden kalászi iskolában. Az új intézmény
16 teremmel, szaktantermekkel, három
részre osztható, szabványos, nagy méretű
tornacsarnokkal rendelkezik majd. Az iskola fantasztikus természeti környezetben
kap helyet. A közelben lévő dombok-hegyek szinte átölelik az épületet. A tantermekből és az udvarról a mezők, hegyek, a
Kevély csúcsa látható. Az udvarban pedig
zöld focipálya, a kert végében patak csörgedezik majd. Az épület is barátságos lesz,
a Klisovác utcáról földszintesnek látszik
majd és befelé, a szintkülönbséget kihasználva növekszik majd az építmény tömege.
Ennél tökéletesebb környezetet úgy gondolom, nem is álmodhatnánk a gyermekeinknek.
 Milyen munkafázis zajlik jelenleg? Terveznek valamilyen forgalomfejlesztést a környéken?
A kivitelezés szerződését március végén
írtuk alá a közbeszerzésen nyertes Swietelsky Kft-vel. Jelenleg a terület előírt régészeti vizsgálata zajlik, mivel településünk
az őskortól lakott terület – különösen ez
a városrész – mindenképpen indokolt a
kutatás. Ezt követően indulhat majd az
építés. Közben a forgalomtechnika fejlesztésének vizsgálata is zajlik. A fő irányvonalak már megvannak, tehát a forgalom több
irányú elosztása a cél. Így az intézmény
megközelítésére négy útvonalon lesz lehetőség. A Kőbányai útról, a Klisovác, a Sas
és a Dolinai utcáról. A patakon kis hidat
építünk, így átjárható lesz a két oldal,
emellett útszélesítéseket végzünk és a forgalomtechnikai lehetőségeket is megvizs-

gáljuk. Tudomásul kell emellett venni azt
is, hogy az utóbbi 15-20 évben jelentősen
nőtt a személyautók száma a családoknál.
Ma már minden háztartásban két autó van
általában és azt biztosan használják is. A
forgalom kisebb befolyásolása érdekében
az intézmény felvételi körzetét a környező
városrészek jelentenék, tehát a patak két
oldalán elhelyezkedő területek.
 Ha már a gyermeklétszámnál tartunk, a bölcsődékben és az óvodákban mi a helyzet a kapacitásokkal?
Az elmúlt 10 évben a legnagyobb igény
és ezzel együtt a legnagyobb kapacitásbővítés a bölcsődei férőhelyek terén mutatkozott. Míg 2009-ben 30, addig ma 78
gyermeket tudunk elhelyezni saját intézményben, emellett további 15 gyermeket
magánbölcsődében önkormányzati támogatással. Az óvodás korosztálynál is
emelkedés van, de nem olyan mértékű,
mint a bölcsődékben. Míg a legkisebbeknél megháromszorozódott az igény,
addig az óvodákban 25%-os növekedés
jelentkezett a 10 év alatt. Azt is elmondhatjuk, hogy jelenleg kevesebb gyermek
jár az óvodákba, mint a felvehető teljes
kapacitás. A Nyitnikék Óvodában 290, a
Telepi óvodában pedig 220 gyermek felvételére lenne lehetőség. Ehhez képest a
két oviba összesen jelenleg 461 gyermek
jár. Látható tehát, hogy összesen mintegy
50 gyermekkel kevesebb jár az óvodáinkba, mit amennyi befogadására lehetőség lenne. Megnyugtathatok minden
jószándékú aggódót, hogy Budakalászon
minden gyermek óvodai elhelyezése biztosított. Az adatok ismeretében ugyanakkor
érdemes átgondolni korábbi fejlesztési terveinket. Az is elképzelhető, hogy az óvodafejlesztések mellett bölcsődebővítésben is
gondolkodnunk kell.
 Utakat, járdákat, zebrákat is építenek. Hol számíthatnak erre a budakalásziak?
Öt évvel ezelőtt azt vállaltuk, hogy min-
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den belterületi összközműves utcát szilárd
burkolattal látunk el. Az akkori utcákat illetően most érünk a végére ennek a munkának az Áfonya, Kispap és Barát utcák
megépítésével. Mindezt teljes mértékben
önkormányzati forrásból valósítottuk meg
a lakosok anyagi hozzájárulása nélkül. Úgy
gondolom, kevés település büszkélkedhet
ilyen eredményekkel. Természetesen az
építésekkel nem állhatunk meg, folytatjuk
a munkát, de a következő időszakban már
a járdaépítéseké lesz a fő szerep. Ez évben
a Diófa utcában, a Szentendrei úton a mező
felőli oldalon, valamint a Golgota utcáról a
Kálvária utca felé vezető járdákat építjük
meg. A gyalogosok további biztonsága
érdekében a Szentendrei úton a Téglási
András utcánál, az Ady Endre úton, valamint a Tanító utcában építünk ki zebrákat
a Közút helyett saját költségen. Emellett
fényvisszaverőket telepítünk a város minden zebrával jelölt gyalogátkelőhelyén.
 A költségvetésben a kisgyermekes családokra is nagy gondot fordítanak. Védőoltás mellett egy kis
figyelmességgel is készül a város.
A kisgyermekesek számára már mintegy 15 éve biztosítjuk az újszülött támogatást. Ezt a gondoskodást szerettük volna
az idén bővíteni egy fontos, de rendkívül
drága védőoltás költségeinek támogatásával. A fertőző agyhártyagyulladás igen
veszélyes betegség kisgyermek korban. Különösen a két év alattiak veszélyeztetettek,
ezért határoztuk el, hogy hozzájárulunk a
védőoltás költségeihez, így ez év júniusától
120.000 forint helyett mintegy 40.000 forintért juthatnak hozzá ehhez az oltáshoz
a budakalászi két év alatti kisgyermekek.
Emellett ez évben egy kedves és hasznos
városi meglepetést is szeretnénk Budakalász minden újszülött kis lakójának ajándékozni. Elsőként városunk díszpolgárát,
Kovács Katalint és kislányát, Júlia Lénát
köszöntöttük a macival és a takaróval.

2019. április 3.

3

Önkormányza hírek

Városi fejlesztések a gyalogosok védelme érdekében
megvalósuló beruházásokról számolunk be cikkünkben.
A Diófa és Kálvária utcai járdák
teljes hosszukban megépülnek és
térköves burkolattal újulnak meg
– mintegy 10 millió forintból

Budakalász Önkormányzata folyamatos erőfeszítéseket tesz mind
több közlekedés- és útfejlesztési
beruházás megvalósításáért, amelyekről rendszeres hírt adunk.
Nem elhanyagolható azonban a
járókelők igényeinek megvalósítása sem, legyen szó kisebb vagy
nagyobb gyalogutakról. A városvezetés újabb járdák megépülését
tervezte az idei évre, az aktuálisan

A Diófa utcában és a Kálvária utcában
volt eddig is járda, de egyik esetben sem
ért végig a teljes útszakaszon. A meglévő
burkolat részleges felújítása és a hiányzó
járdarészek kiépítése ezért bekerült az
Önkormányzat idén megvalósuló közlekedésfejlesztési beruházásai közé.
A Diófa utcai járda kivitelezése hozzávetőleg 4 millió forintos forrást igényel a városi költségvetésből. A járdát a
Diófa utca Szérűskert utca felőli végén
kell megépíteni a gyalogosok biztonsá-

gos közlekedése érdekében. Az új rész a
már kiépített, megújítandó szakaszhoz
fog szervesen kapcsolódni, így a Diófa
utca mentén végig jó minőségű járda
vezet majd, az ott lakók és közlekedők
örömére. A gyalogosok modern, térburkolattal fedett járdán közlekedhetnek, a
munkálatok várhatóan április közepén
kezdőnek majd.
A Kálvária utcából a Golgota utcába
felvezető lépcső-járda felső részén van
egy körülbelül kétszáz méteres szakasz,
ahol egyelőre földbe taposott ösvény
vezet a Golgota és Gerinc utcák sarkához.
Ide az Önkormányzat térköves burkolatú
járdát tervez, amely várhatóan tavasz
végére készül el. A beruházásra közel
6 millió forintos összeget különítettek el
a költségvetésben. Az építkezések idején
kérjük majd az arra elhaladók türelmét.

Új járda és kedvezőbb forgalmi körülmények a Lenfonó HÉV-csomópontnál
terveket. A munka akkor indulhat, ha a
szükséges engedélyek is rendelkezésre
állnak és pályázat útján kiválasztották a
kivitelezőt.

A városvezetés szeretné javítani a
Lenfonó útkereszteződés áteresztőképességét, a járművel közlekedők és a
gyalogosok érdekében egyaránt. Ezért
az Önkormányzat 12 millió forintot különített el költségvetésében egy járda
megépítésére, amely a HÉV állomás és
a Művelődési Ház előtti körforgalom
között épülne meg. Jelenleg közlekedéstervező mérnök vizsgálja a terület adottságait és készíti a megvalósíthatósági

A tervek szerves része, hogy a járdaépítést követően megszűnne az a gyalogátkelőhely, amely jelenleg a Szentendre
felé vezető HÉV megállótól vezet át a
szemben lévő oldalra. A felmérések szerint ez a megoldás 12%, de akár 18%-os
javulást eredményezne az átkelő forgalom szempontjából a csúcsidőszakokban
– a lámpák megfelelő átprogramozása
után.
Most, akik leszállnak a főváros felől
érkező HÉV-ről, a zebrán át, keresztül a Szentendrei úton, a Művelődési
Ház irányába indulnak el. Az új járda
a Szentendrei út túloldalára kerülne,

a Lenfonótól nézve az út jobb oldalára,
így az említett gyalogátkelőhely kiválthatóvá válna. Eggyel kevesebb lámpa
piros jelzését kellene megvárniuk mind a
gyalogosoknak, mind a gépjárművel közlekedőknek. A Kárpátok őre szobornál
lévő, illetve a Művelődési Ház előtti körforgalom biztonságos gyalogátkelőhelyei
már adottak az átkelésre a Szentendrei
úton. Emellett a KRESZ előírásainak
megfelelően továbbra is megmarad a
lehetőség a szabályos átkelésre, tehát
például zárt sorompók esetén, a korábbi
zebra helyén ezentúl is átmehetünk a túloldalra. A szakemberek véleménye alapján a megépülő új járdán a gyalogosok
is zavartalanabbul közlekedhetnének,
illetve a Lenfonó csomópont forgalmi
rendjének szervezése is egyszerűbbé válhatna.

Gyalogátkelőhely fejlesztések
A járókelők számára nemcsak a járdák, hanem a megfelelő gyalogátkelőhelyek megléte is fontos. Nemrégiben
zárult le két, frekventált helyen lévő
zebra építésének engedélyezési eljárása:
az Ady Endre utcában, illetve a Téglási
András utca-Szentendrei út kereszteződésében. A szükséges padka-, szegély- és
burkolatátalakítások a Téglási András ut-
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cában már elkészültek, az Ady Endre utcában pedig május közepéig valósulnak
meg. Ezt követően festik fel az úttestre a
burkolati jeleket, illetve a Téglási András
utcában nyomógombos átkelő lámpákat
helyeznek el.
A Sport utcában tavaly újították fel
a járdát, itt: a Sport és Tanító utcák kereszteződésében zebra segíti az átkelést.

A gyalogátkelőhely lekopott útburkolati
jeleit májusban újrafestik.
A tervek szerint a városban található
összes zebránál fényvisszaverő prizmasort építenek be a gyalogátkelőbe.
A modern megoldásnak köszönhetően
egyszerűbb lehet az átkelés, a prizmákat
könnyen lehet autóból észlelni, és már
távolabbról is jól láthatóak.
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ

Önkormányza hírek

Ú elújítások: több, mint 90 millió forintból
Budakalász városvezetése a településfejlesztéssel kapcsolatos vállalásai között
kitűzött egy fontos célt: kapjon szilárd
burkolatot minden városi kezelésű, összközműves belterületi út. A feladat végrehajtása az idei költségvetési évben három
újabb útfelújításnak köszönhetően folytatódik: a Barát utca 32, a Kispap utca
közel 30, az Áfonya utca valamivel több,
mint 27 millió forintból újulhat meg.
Nyár végére mindhárom helyszínen befejeződhetnek az építési munkálatok.
Budakalász Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében jelentős összeget különített el három közút
burkolatának megújítására: összesen
90.107.000 forintot. A Barát és a Kispap
utcák felszíne jelenleg igen vegyes képet

mutat: az aszfaltos szakaszokat zúzott
köves részek váltják, továbbá mindkét
utca állapota igen elavult. Az idei évben
ezek a területek az utak teljes hosszában
szilárd útburkolatot kapnak majd.
A Kispap és az Áfonya utcákat aszfaltozzák majd, a tervek mindkét esetben
már rendelkezésre állnak. Az építkezések ezen két területen még nyár előtt
befejődhetnek. A Barát utcába térköves
burkolat kerül, a kivitelezési terveket
jelenleg készítik a szakemberek. Itt a
munkálatok várhatóan a nyár folyamán
zajlanak majd.
Budakalászon ezzel a három utcával
szinte minden összközműves, városi kezelésű út szilárd útburkolattal rendelkezik majd. A további útfejlesztések mellett
az Önkormányzat a továbbiakban a járdák építésére szentel kiemelt figyelmet: a

munkálatok a Diófa és Kálvária utcákkal
kezdődnek majd. A Lenfonó HÉV csomópont áteresztőképességét akár 18%-kal is
javíthatja egy új járda, amely a Szentendrei út oldalán épül meg. E három utóbbi
beruházás teljes költségvetése több, mint
20 millió forintra rúg.

Felújítások a Művelődési Házban
A Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtár területén egész évben kiemelt, nagy forgalmú városi sport- és
kulturális rendezvényeket szerveznek.
A jelentős látogatottság miatt fontos
a Ház megfelelő infrastruktúrájának
biztosítása, ezért az Önkormányzat
folyamatosan elvégezteti az aktuális
felújítási feladatokat az intézményben.
Az elmúlt öt évben mintegy 50 millió
forintot fordított a város a Ház fejlesztésére. Így elvégeztette a teljes tetőfelújítást cserépcserével, a homlokzat
és lábazat felújítását, az alsó mosdó
rekonstrukcióját, a faszerkezet külső

és belső lazúrozását, a nyílászárók festését, a díszterem, az emeleti folyosó
újraburkolását, valamint a lépcsőfelújítást is.
A könyvtár épületének oldalán elhelyezkedő bejárati kaput huszonhárom évvel ezelőtt telepítették, ennek
felújítása került most sorra. Miután a
tartóoszlop talapzata megsüllyedt, azt
újra alapozták, vasalattal erősítették
meg. A fa bejárati kaput szintén felújították, ennek korhadt elemeit kicserélték. A hátsó két parkoló közötti átjáró
területe korábban megsüllyedt, ezért a

burkolatot ott cserélni kellett. A kapufelújítás után ez az átjárásra szolgáló
rész kapott új, térköves burkolatot,
így a parkolóba jutás kényelemesebbé
vált. A karbantartási munkák elvégzése
mintegy egymillió forintos forrást igényelt és március végén fejeződött be.

Megújult és hamarosan nyit a nyilvános illemhely az Omszk parkban
Idén is használható lesz az Omszk
park területén található mosdó. Az
illemhely május 4-től október 23-ig
lesz nyitva (június 15-ig hétvégenként, majd őszig minden nap). Az
Önkormányzat karbantartási munkálatokat végeztetett az épületben,
1,3 millió forint értékben. A munkála-
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tok során megújult a külső faszerkezet,
a mosdók, a külső falak és a lábazat. A
parkban két helyen érhető el kulturált
illemhely a nyári időszakban. Az önkormányzati WC ingyenesen használható, a Tanító utcai kisbolt épületében
pedig 100 Ft-ért van lehetőség a használatra.
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Önkormányza hírek

Védőoltásprogram indul önkormányzati ártámogatással

A felelős édesanyák mindent megtesznek gyermekeik védelme érdekében,
ilyen az ajánlott oltások alkalmazása is.
Az egyik legfőbb veszélyt jelentő Meningococcus B törzse elleni védekezésért viszont annyira magas árat kell kifizetni,
amit csak kevesen engedhetnek meg
maguknak. Rogán László polgármester
március 22-i nyilatkozatában jelentette
be a városvezetés új, családtámogatási
döntését: a 2017. június 1-je után született budakalászi kisgyermekek szülei
önkormányzati segítséget kapnak a betegség elleni védekezéshez. A fertőzés
akár a legszörnyűbb következménnyel

is járhat, közösen kell tennünk ellene.
A programban szereplő Meningococcus B alapoltási sora – a támogatott
korosztály számára – három adagból áll.
A védettséget jelentő oltásokért eddig
mintegy 120.000 forintot kellett ott
hagyni a patikában, de az Önkormányzat jelentős kedvezményt ért el a gyógyszerkereskedő cégnél, így az oltóanyagot
a program keretében nagykereskedelmi
áron tudja beszerezni. A három Bexsero
vakcina hozzájárulási költsége most a
harmadára, 38.000 forintra csökken a
szülők számára a programnak köszönhetően. Az Önkormányzat minden érintett szülőt levélben, a védőnői szolgálat
és a budakalászi gyermekorvosok közreműködésével értesít a lehetőségről és
a tudnivalókról. Fontos, hogy az oltási
programra regisztrálni kell. A részletes
tájékoztatás a közeljövőben jelenik meg
Budakalász honlapján és hivatalos facebook oldalán.
Rogán László polgármester a témával kapcsolatban kiemelte: „az ország

teljes területén eddig összesen négy
önkormányzat támogatta a fertőző
agyhártyagyulladás elleni védekezést:
Budapest V. kerülete, Környe, Vác, és
Kispest. Mindenhol felmenő jelleggel
vezették be a támogatást: tehát a bejelentés időpontját követően született
gyermekek kapták meg az oltást. A
programra elkülönített négymillió forintból reméljük, rengeteg kisgyermeknek segíthetünk mi is, Budakalászon.”
A város költségvetésében jelentős
összeget tesz ki a kötelező egészségügyi
és szociális ellátások biztosítása. Az
Önkormányzat a prevenció fontosságát
is szem előtt tartja: ezt bizonyítják az
évente szervezett egészségügyi szűrések, az eszközbeszerzések önként vállalt
támogatása, az Egészségklub segítése és
az olyan nagy sikernek örvendő sportrendezvények szervezése, mint Tófutás,
a Kevélyre fel!, a Tour de Kalász, vagy az
Ovis mezei futóversenyek.

Új budakalászi meglepetés az újszöletteknek

Egy baba érkezése mindig nagy
öröm, ehhez Budakalász több támogatást is nyújt az Önkormányzat és intézményei részéről. A Hungarikumok közé
emelt Magyar Védőnői Szolgálat fontos
hátteret biztosít az édesanyáknak, emellett településünk gyermekorvosaihoz is
bizalommal fordulhatnak a családok ellátásért. A város minden csecsemő érkezésekor egyszeri támogatásban részesíti
a családokat, nemrégiben Rogán László
polgármester pedig egy új védőoltásprogramot is bejelentett. Az ország 5.
településeként a budakalászi önkormányzat támogatja a fertőző agyhártyagyulladás elleni vakcina megvásárlását.
Mostantól a legkisebb városlakók egy
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új meglepetést is kapnak: fehér, kék és
piros takarókon kívánunk nekik édes
álmot Budakalászon. A kis pléd lehet a
legifjabb családtagok első városi ajándéka. A puha babatextil polár anyagból
készült, a város logójával és szlogenjével hímzett. Az összecsavart takarót
egy kedves, plüss medve figura öleli át.
Főleg tavasszal fontos a kicsik réteges
öltöztetése, de nem árt, ha kéznél van
egy nekik való pléd is.
Rogán László az első ilyen ajándékot Kovács Katalinnak adta át, második kislányának érkezése alkalmából:
Luca Anna öt éve született, kishúga
pedig két hónapja. A Budakalászon élő
háromszoros olimpiai bajnok, 31-szeres világ- és 29-szeres Európa-bajnok
sportolót Rogán László virágcsokorral
és az új városi ajándékkal köszöntötte.
„Büszkeséggel tölt el, hogy a világ
egyik legeredményesebb sportolója,
Kovács Katalin városunk díszpolgára
és immáron 15 éve településünk lakója.
Júlia Lénát pedig szeretettel köszöntöm
városunk legifjabb polgárai között.” –
mondta el.

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Szeretettel köszöntjük
Budakalász márciusban született
legifjabb polgárait!
Bércesi Anna Boglárka
Horváth Enikő
Nagy Simon Péter
Simon Dalma
Scheller Dominik
Jó egészséget kívánunk nekik!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
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Budakalászé az ország egyik
első Energiahatékony Önkormányzata
Rogán László polgármester március 6-án, a
Nemzetközi Energiatakarékossági Világnapon
az Országházban ve e át azt a díjat, amellyel
Budakalász városvezetésének energiamegtakarítások terén elért eredményeit jutalmazták.
A meg sztelő címre a Virtuális Erőmű Program
keretein belül idén először lehete pályázni.
Az elbírálás az elért energiamegtakarítások
mérhető eredményei alapján történt, amelyeket a közintézményekben végze beruházások segítségével ért el az Önkormányzat.
A városvezetés régóta törekszik a környezettudatos megoldások alkalmazására, a lehető
legnagyobb költséghatékonyság melle . Az
energiahatékonyság hosszútávon kiﬁzetődő
cél, környezetünk védelme szempontjából is
megkerülhetetlen tényező.

giahatékony Önkormányzat 2019” címért,
amelyet az ismertetett,
igazolható eredményeknek köszönhetően el is
nyert. A pályázaton már
megvalósult energetikai
beruházásokkal lehetett
indulni. Lássuk a fejlesztéseket, amelyeknek az
elismerést köszönhetjük:

A Virtuális Erőmű Programot az Európai Bizottság a három legjobb uniós
energiahatékonysági program egyikének választotta. Fővédnöke Dr. Áder
János köztársasági elnök, védnöke Dr.
Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott.
Működtetője a hazai környezetvédelmi
szakpolitika egyik meghatározó szereplője, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. A Virtuális Erőmű
Program X. jubileumi díjátadóján Áder
János kiemelte az energiafelhasználás
csökkentésének fontosságát, az épületkorszerűsítések jelentőségét – hiszen a
klímaváltozás, klímaválság életünk mindennapi részévé vált.
Budakalász városa is indult a „Ener-

• A Nyitnikék Óvoda
Pomázi úti két épületében
komplex épületenergetikai fejlesztés valósult meg
2015-ben.
• A Telepi Óvoda épületének korszerűsítésére is sort került 2016-ban,
amelynek köszönhetően szintén csökkent az energiafelhasználás.
• A Budai úti Bölcsőde felújítására
2017-ben került sor, a fűtéskorszerűsítés és hőszigetelés itt is komoly megtakarításokat eredményezett.
• A Polgármesteri Hivatal és az Idősklub épületei, valamint a Kalász Suli
étkezője, a Fabro család egykori háza is
megújulhatott 2017-ben.
Városi rezsicsökkentések, a számok
magukért beszélnek:
• A fenti hat, önkormányzati tulaj-
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donú ingatlanon végrehajtott hőszigeteléseknek köszönhetően 20.080
köbméter gázmegtakarítás valósulhatott
meg éves szinten.
• A legkorszerűbb követelményeknek
is megfelelő napelemek telepítése az
áramfelhasználást csökkentették nagymértékben. Az Idősek Klubjában, a Kalász Suli étkezőjében és a Polgármesteri
Hivatal épületeiben egy évet nézve 420
kilowattórával kevesebb energia fogyott.
• Mindez éves szinten több, mint
3.600.000 forint megtakarítást eredményezett a városnak.
Mezősi Balázs, a program vezetője
találóan fogalmazta meg, hogy „a legzöldebb energia az, amit nem használunk fel, de még meg sem termelünk”
– egyben ez a Virtuális Erőmű Program
lényege is. Egy város üzemeltetéséhez,
az épületek fűtéséhez és világításához
elengedhetetlen azonban az energiafelhasználás. A települési önkormányzatok
sokat tehetnek a fogyasztás visszaszorításáért – tette és teszi ezt Budakalász
városvezetése is. Rogán László polgármester az ünnepélyes gálát követően kiemelte, hogy a több, mint négy éve tartó
munkát ismerték el most az Energiahatékony Önkormányzat díjjal.
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Megkezdődött az új Patakpart Általános Iskola építése
Március 25-én adták át a munkaterületet és megkezdődtek az új, zenhat tantermes általános iskola előkészítési munkálatai. Budakalász történetének eddigi legnagyobb beruházása közel bru ó 3,5 milliárd forintból épül, amelyet állami forrásból ﬁnanszíroz a város.
Rogán László polgármester a Swietelsky Zrt. képviselőivel március 19-én írta alá a Patakpart Általános Iskola kivitelezési szerződését. A modern épület szaktantermekkel, három
részre osztható óriási tornateremmel, százötven fő befogadására alkalmas étkezővel és
szintenként 230 m2 alapterületű hatalmas aulával várja majd az új tanulókat. Akadálymentes megvalósítás esetén 2020 őszén birtokba is vehe k a diákok és a pedagógusok
a szép, korszerű épületet. Az építkezés ütemtervével kapcsolatban a környéken élőket
lakossági fórumon tájékozta ák április első napján.

A város legnagyobb intézményfejlesztésének megvalósulásával hosszútávon
javulnak majd a budakalászi iskolások
oktatási körülményei. A kivitelező Swietelsky Zrt.-t közbeszerzési eljárás keretében választották ki az ajánlattevők
közül. Rogán László polgármester a
témát tárgyaló, március eleji rendkívüli
képviselő-testületi ülésen ismertette,
hogy az elmúlt években egyre túlterheltebbé váltak a város általános iskolái. Az
Önkormányzat ezért 2016. évben megállapodott a Magyar Állammal, hogy finanszírozza egy új intézmény, valamint
a hozzá kapcsolódó infrastruktúra meg-
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valósítását. A tervezés
és az engedélyeztetés
befejezése után kiderült, hogy az eltelt idő
alatt az építőanyagok
árainak emelkedése
miatt az eredeti összeg
nem lesz elegendő, így
plusz forrás bevonását
kellett kezdeményezni,
mely 2018. év végén
vezetett eredményre.
Ekkor az Önkormányzat nyílt közbeszerzési
eljárást folytatott le.
Az ajánlattételi határidő leteltéig három ajánlat érkezett. Az
ajánlatok elbírálásának legfőbb szempontját az ár-érték arány képezte, végül
a legkedvezőbb ajánlatot adó Swietelsky
Építő Zrt. ajánlatát fogadták el. A társaság referenciái között szerepel többek
között a budapesti 4-es metró tíz állomásának, illetve a szentendrei mobilgát
megépítése. Az iskolaépítési munkálatok ajánlati ára 2.755.880.811 Ft + Áfa
volt, a társaság által a kivitelezésre vállalt jótállás pedig 60 hónap.
Az Önkormányzat az intézményépítés előrehaladását műszaki ellenőr
bevonásával követi majd nyomon és az

aktualitásokról folyamatos tájékoztatást
ad. A kivitelezés vállalási ideje 14 hónap.
Első lépésként március 25-én az Önkormányzat képviselői az építésvezetővel és
a műszaki ellenőrrel a helyszínen (Klisovác u. 4209 hrsz.) egyeztettek, majd
átadták a munkaterületet. Ezt követően
a geodéták felmérik a telket és kijelölik
az iskola helyét. Az építkezés során a kivitelező és az Önkormányzat szakemberei hetente egy alkalommal találkoznak
a munkaterületen, hogy az elvégzett és
a következő munkafázisokról egyeztessenek. A régészek az érintett 1600
négyzetméteres területen végzik el a számukra kötelezően előírt kutatómunkát.
Első lépésként kutatóárkokat ásnak és
a felső humuszréteget távolítják el. Már
találtak objektumokat és két helyen tapasztalták a talaj elszíneződését. További eredményekről a későbbiek során
tudnak beszámolni a szakemberek.
A kivitelező tájékoztatása szerint több
munkafázist is elkezdenek a következő
két hónapban. Telepítik a felvonulási
irodát és a szociális konténerblokkokat,
vízóraaknát építenek, bekötik a vizet,
a munkaterület körbekerítik, kerítést
építenek, földmunkákat végeznek. Ezt
követik majd az alapozási munkák és a
darualap építése.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

Jótékonysági hangverseny a Kalász
Művésze Iskola javára
valy több ízben támogatta a Zeneiskolát:
az angol zenészekkel szervezett közös
koncertet, a tamburástalálkozót, valamint a Kamp Kapelle nyári táborát.

Jó ügy mellett tehették le voksukat
azok a vendégek, akik részt vettek a Művelődési Ház Báltermében megrendezett
jótékonysági rendezvényen. Az ünnepi
gála védnöke Rogán László polgármester
és Verebélyi Gábor Ákos, a Váci Tankerületi Központ igazgatója volt.
A Kalász Művészeti Iskolában a zeneoktatás magas színvonalú. Az iskola
igen népszerű, így többszörös túljelentkezés jellemző évek óta. Most az intézmény jótékonysági gálát szervezett, hogy
a bevételt az iskola bővítésére használják
majd föl. Rogán László polgármester ta-

A jótékonysági est kiváló művészeként
lépett fel Vikidál Gyula, Balogh Anna,
Solti Ádám, Magyar Szilvia és a Kalász
Singers tagjai. Az esemény házigazdája
Hermeszné Uracs Mónika intézményvezető volt, részt vett többek közt Dr. Kulin
Sándor volt polgármester, Benkó Attila,
a Művelődési Ház vezetője, Végh Attila
és Kovács Kristóf Áron iskolaigazgatók, a
város képviselői, Eredics Gábor korábbi
zeneiskolai vezető és számos budakalászi
család.
Az előadók óriási energiákat megmozgatva töltötték be hangjukkal a
Báltermet, így a vastaps sem maradt el.
A vendégek az ismert musicalszólamok, fülbemászó operettdallamok hatása alatt, feltöltő élménnyel gazdagodva
térhettek haza.

Londoni út önkormányza támogatással

A Haringey Music Service meghívására Londonba látogatott a Kalász
Alapfokú Művészeti Iskola gitárzenekara március 21-26. között. Csatlakozott
hozzájuk a pomázi, illetve a szentendrei
zeneiskola növendékeiből álló Dunakanyar Gitárzenekar is, így Budakalászról
tízen, összesen pedig huszonöten repültünk a szigetországba. Három koncertet
adtunk: egyet önállóan, egyet a Haringey
Music Service gitárosaival, egyet pedig
mindannyian együtt a helyi szimfonikus
zenekarral. Öt közös darabot tanultunk
meg, melyeket szeptember óta ki-ki a saját hazájában, zeneiskolájában gyakorolt,
s egy egész napos próba utáni koncerten
szólaltattunk meg. Több zenemű külön

erre az alkalomra született a londoni tanárok tollából.
A diákokat családoknál szállásolták el,
ahol a nyelvgyakorlás mellett új barátságokat is kötöttek. Belekóstoltak a londoni
középiskolai életbe is, hisz egy iskolában
adott koncertünk után részt vettek tanítási órákon is.
Rengeteg életre szóló élménnyel gazdagodva tértünk haza. A londoni gitárosok tavaly már ellátogattak hozzánk.
Szeretnénk ezt a kapcsolatot tovább
ápolni, mert kölcsönösen sok örömet hoz
a diákok, tanárok életébe egyaránt: mind
szakmailag, mind emberileg sokat tanulunk egymástól. Jó megélni újra és újra,
hogy milyen színes a világ!
Köszönjük a szülőknek, hogy lehetővé
tették a kiutazásunkat, köszönjük a Haringey Music Service-nek, hogy a londoni költségeink jelentős részét átvállalták,
s köszönjük a Zeneiskola alapítványának,
valamint Rogán László polgármester úrnak, hogy támogatták ezt a nagy kalandot.
Telek Judit
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A rezsicsökkentés
újabb fázisához
értünk

A Magyar Kormány egyszeri, természetbeni támogatásban részesíti
azokat a háztartásokat, ahol nem
vezetékes gázzal, vagy távfűtéssel
fűtenek. Budakalászon 205 háztartás kap összesen 2.460.000 forint
értékben támogatást a rezsicsökkentés keretein belül. Budakalász Város
Önkormányzatához megérkezett az
ehhez szükséges forrás az államtól,
így megkezdődhet az igényelt tüzelőanyagok beszerzése. Az érintettek
a tüzelőanyagok átvételével kapcsolatos részletekről hamarosan levélben
értesülnek.
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ZöldZóna
hírek
Zöld

Tavaszi felfrissülés a városi parkokban

A természet megújulásával az aktuális
kerti munkálatok is megszaporodnak. Az
időben elvégzett kerti munkákkal elősegíthetjük a növények egész éves, egészséges növekedését. Itt van a metszés,
gyeplazítás, növényvédelem, tápanyag
utánpótlás ideje. Az Önkormányzat megbízásából megkezdték a tavaszi munkála-

tokat a város közterületein. Az Ady Endre
utcában, valamint a Budai úton tavaly ültetett új fákat megmetszették, sebkezelést
végeztek rajtuk, karóikat megigazították.
A József Attila utcában a 34 darab fát és
a levendulasort szintén visszavágták. Az
Omszk park területén található két idősebb fa metszését is elvégezték. Sor került
az új forgalomlassító kútgyűrűkbe ültetett
fák visszavágására is. A József Attila úti levendulasort visszavágták, a Klisovác utcai
levendulasort és a rózsaágyást szintén
megmetszették. Új örökzöldeket telepítettek, friss mulcsot terítettek és kitisztítottak továbbá több helyszínt, így a Budai
út-Ady Endre utca sarkát, a Sorskerék
emlékműnél és a Damjanich utca-Sas utca
sarkán elhelyezkedő parkosított területet

Zöldhulladék szállítási
időpontok
április 8, 9., 20., 23.
május 6., 7., 20., 21.
és a posta környékét. A közterületek szépségének megőrzése érdekében a korábban
telepített locsolórendszer karbantartását
is elvégezték a Felsővár utcában, a Szentendrei-József Attila utca körforgalmánál,
a Szegfű utcai parkban, valamint az Ady
Endre utcán. A szórófejes és csepegtetős
módszerrel egyaránt működő rendszer
már elindult, így ezeken a területeken
éjszakánként már biztosan kellő nedvességet szívhatnak magukba a növények. Az
elvégzett munka eredményeként a zöldfelület átlátható, arányos, jól gondozható,
letisztult formában újulhat meg.

Megújult játszóterek várják a legapróbb budakalásziakat

A városban hét játszóteret működtet az
Önkormányzat a kisgyermekes családok
számára, melyek karbantartását minden
évben elvégezteti a város. Ez évben na-

gyobb felújítást a Martinovics utcában
hajtottak végre, emellett kisebb karbantartási munkálatokra is sor került majdnem minden helyszínen. A Béke sétányon
lévő és a Rigó utcai játszóterek tavalyi
fejlesztését követően, idén a Martinovics
utca-Széchenyi utca sarkán lévő helyszín
került sorra. Központi fekvése különösen
népszerűvé teszi e játszóteret. Ezentúl fészekhinta is megtalálható a gyerekek számára a budakalászi családok kérésére. Az
eséscsillapító burkolatot is újra cserélték
a játékok alatt, a homokozóba új geotextília és friss homok került, új szegélyeket
telepítettek. Megújult a műfüves burko-

lat és a gyepfelületet is helyreállították.
A meglévő játszóeszközöket javították és
újra lefestették. A teljes fejlesztés összesen
hatmillió forintból valósult meg. Emellett
másik két terület is igényelte a karbantartást. A Rigó téri és a Béke sétányon lévő
játszótereken idén homokot cseréltek és
friss mulcsot terítettek a növények köré.
Előbbi helyszínen – hasonlóan a Cserkészgrundon már sikerrel működőhöz
– streetball pályatelepítését is tervezi a
város. A jó idő beköszöntével a megújult
eszközöket és az újonnan parkosított teret
használhatják majd a látogatók.

Virágzik az új fasor a Sport utcában
Az Omszk park irányában sokan közlekednek helyiek és környékbeli kikapcsolódni vágyók egyaránt. A tavat és a rekreációs parkot
a gyalogosok közül legtöbben a Sport utca irányából közelítik meg. E terület rendezettsége
ezért is volt fontos az Önkormányzat számára,
így a korábban itt álló elöregedett 4 nyárfát

Diákok takaríto ak
Március 23-án, szombaton, az országos
TeSzedd akció keretében a 11-es út mellett
futó, felújított kerékpárút környékét pucolták ki lelkes helyi önkéntesek. Különösen dicséretes, hogy a szemétszedésben élen jártak
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15 új díszkörtefával pótolták tavaly. A város új
járdát is építtetett e szakaszra a közlekedésbiztonság javítása miatt. Tavasszal megeredtek a
frissen ültetett díszkörtefák és virágot bontottak. Alattuk az újonnan vetett fű is megerősödött, így alkotva ideális zöldfelületet a
városnak ezen a részén.

a Kalász Suli tanulói, akik szabad idejüket
rááldozva dolgoztak a környezet megtisztításán. Orosz Boglárka, Orosz György, Szabó
Bendegúz, Szabó Borostyán, Szép-Magyar
Dorka, Szép-Magyar Gellért, köszönjük a
munkátokat!

Kék hírek
Az Önkormányzati Rendészek feladatai szerteágazók, legyen szó
karbantartásról, hibaelhárításról,
illegális hulladéklerakásról, üzemképtelen jármű elszállításáról, a
közbiztonság fenntartásáról. A
rendészek az elmúlt időben több
esetben intézkedtek vízszivárgással, beszakadt aknafedéllel, közúti
ellenőrzéssel, kóbor és elütött állatokkal kapcsolatban. A behajtási és
a közösségi együttélés szabályaira
vonatkozó rendeletek, valamint
az égetési tilalom betartását is folyamatosan ellenőrzik. Emellett
további konkrét esetekről is beszámolunk márciusban végzett munkájukkal kapcsolatban.

Gazdára leltek a Lenfonógyárnál
kidobo kölyökkutyák

szerint vashulladékot csak ellenőrzött
lerakóba lehet elhelyezni. Újra felhívjuk
a budakalásziak figyelmét, hogy idegent
ne engedjenek a házuk közelébe!

Szeméthalom

Túl hangos volt a cirkusz

A rendészek szétdobált szemetet találtak a bevásárlóközpont mögötti területen. A szemét egy részét önkéntesek
gyűjtötték össze, ezt szórták szét. A terület illetékese az áruház, így őket kérték
meg a szemét újbóli begyűjtésére.

Italozók közterületen

Ahogy korábban beszámoltunk róla,
kidobott kiskutyákat találtak a Lenfonógyár HÉV megálló közelében, a volt pékség mellett, március elején. A kutyákat a
szentendrei Gyepmesteri Telepre szállították, ahol szépen cseperedtek. Felhívásunk közel hatezer olvasóhoz jutott el, így
végül sikerült gazdára lelniük. Köszönjük
a támogatást! Még mindig van egy-két budakalászi kutya a telepen, így aki kedvet
kapott az örökbefogadásra, Tolnai József
gyepmesternél érdeklődhet a következő
telefonszámon: +36 20 931 6948.

Közvilágítási lámpák

Több helyen jeleztek meghibásodott közvilágítási lámpákat, így a Rózsa
utca-Béke sétány, valamint a Budai
út-Táncsics utca közötti szakaszon. Az
intézkedést követően a hibát elhárították
mindkét helyszínen.

Csőtörés
A Szerb Egyház területén húsvétig
állomásozó cirkusz kapcsán a környékbeliek türelmére van szükség. Lakossági
jelzésre megmérték a hely zajkibocsájtását. Mivel 60 decibelt mértek, ezért
az érvényes szabályoknak megfelelően
a rendészek lejjebb vetették a hangerőt
50 decibel alá.

Illegális vasgyűjtőket fogtak

A furgonokkal az utcákat járó és vasat
gyűjtő személyekkel szemben a közösségi
együttélés helyi szabályai alapján három
alkalommal is történt rendészeti intézkedés. A 2012 óta hatályos fémtörvény

Több helyen is előfordult csőtörés a városban az elmúlt időben. A legtöbb helyszínen a bejelentést követően rövid időn
belül intézkedett a szolgáltató DMRV Zrt.
Két helyen azonban – a Kálvária utcában
és a Budai út 55. szám előtt - visszatérő a
probléma, további lépések szükségesek a
végleges megoldás érdekében.

A Szentistvántelep HÉV állomásnál,
a sínek mentén találtak a rendészek egy
békásmegyeri, ittas férfit, okmányok
nélkül. A férfit elsősegélyben részesítették, majd mentőt hívtak hozzá. Másik
alkalommal a Budai úti járdán feküdt
öntudatlan állapotban, keresztben egy
másik ittas személy. Hozzá is mentőt
kellett hívni. Fontos tudni, hogy közterületen tilos az alkoholfogyasztás!

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK
Budakalász Város Önkormányzata nyílt értékesítési pályázatot
tesz közzé az alábbi ingatlanok értékesítésére:

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!

– Budakalász, Dolina utca 3528/3 hrsz. 894 m2 telek (ajánlattételi határidő: 2019. április 17.)
– Fürj utca 10. telek 309 m2, lakás 48 m2. (ajánlattételi határidő: 2019. április 15.)

Bővebb információ: www.budakalasz.hu/varosunk/elado-kiado-ingatlanok
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Közélet
Építészet

„A szabadságharc meghatározó
egyéniségei kivételes értelmi
és érzelmi intelligenciával
rendelkeztek”
1848. március 15-én radikális gondolkodású magyar i ak
- köztük Petőﬁ Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál - Pesten elhatározzák, hogy a követeléseiket tartalmazó 12 pontot
és Petőﬁ pár nappal korábban írt Nemze dal című versét kinyomtatják, és közhírré teszik. A Nemze Múzeum
elé hirdete nagygyűlésen már zezrek hallga ák lelkes
egyetértéssel a pontokat és Petőﬁ költeményét, majd a
tömeg Budára vonult. Az összegyűltek követelésére szabadon engedték a bebörtönzött forradalmár Táncsics
Mihályt. Ezekkel az eseményekkel kezdődik az 1848-as
magyar forradalmi átalakulás.

A 171 éve történt események még
most is nagy hatással vannak a jelen
kor emberére. „Ma talán úgy mondhatnánk, hogy a márciusi ifjak és a
1848/49-es forradalom és szabadságharc meghatározó egyéniségeinek
mindegyikéről elmondható, hogy kivételesnek mondható értelmi és érzelmi
intelligenciával rendelkeztek. Ez lehetett annak az alapja, hogy társadalmi
osztálytól függetlenül képesek voltak
nemzetben gondolkodni, és ezen képességüket át is tudták adni honfitársaiknak. […]
Ezzel a felismeréssel a Kalász Sulis
diákokat arra neveljük, hogy mindig
csapatban, közösségben gondolkodja-

nak, ezen alapokon létezve merjenek
nagyokat álmodni, amit aztán kitartó
akarattal meg is tudnak valósítani.
Hiszem, hogy ez a szellemiség a garanciája annak, hogy Budakalászon
saját környezetéért tenni tudó és akaró
aktív polgári közösség lesz a mainál
is nagyobb többségben, akik tudják és
vallják, hogy az 1848-as forradalom és
szabadságharcunk nagyjaira örökké
emlékezni kell, hiszen hőstetteik a jelenben is irányt mutatnak a mindennapjainkhoz” – mondta el Végh Attila,
a Kalász Suli intézményvezetője Budakalász március 15-i megemlékezésén
ünnepi beszédében.

Az ünnepi műsorban Ivancsics Ilona
színtársainak közreműködésével egyéni
sorsokon keresztül elevenedtek meg a
kor hősi eseményei. Nemcsók Nóra és
Petőcz András a próza mellett zenével,
klarinét- és énekszóval tette még drámaibbá az előadást.
A Kalász Suli hetedik osztályos diákjai pedig modern és látványos – a nemzeti trikolort megjelenítő – műsorral
léptek föl.
Az ünnepségen a résztvevők a hagyományokhoz híven elhelyezték az emlékezés virágait a templomkertben. A
koszorúk mellett ezúttal 60 szál piros és
fehér tulipán került az emlékmű talapzatára.

ÁLLÁS
Álláslehetőségek a város intézményeiben:

Budakalász Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
fenntartásában működő Budakalászi Telepi Óvodában
óvodavezető munkakör betöltésére.
Jelentkezési határidő : 2019. április 30.
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus
1-től 2024. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 2011 Budakalász, Mályva utca 1.
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További állások a város intézményeiben
• védőnő
• városrendész
• zöldfelületi munkatárs.
Bővebb információ: budakalasz.hu/varosunk/allas

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Hivatások, szakmák képviselői Budakalászon
Ismerjük meg a Szen stvántelepi
Általános Iskola igazgatóját:
Kovács Kristóf Áronnal beszélge ünk
A Budakalászi Hírmondó sorozatában egy-egy
hivatást, érdekes szakmát szeretnénk bemutatni. A Magyar Védőnői Szolgálat után ezúttal a tanári, intézményvezetői pálya feladatai
közé pillanthatunk be. Kovács Kristóf Áron
nevét sok-sok kalászi gyermek és szülő ismeri
– interjúalanyunk elismert intézményvezető,
kedvelt tanár, sőt: lelkes sportoló is.
 Miért választotta a tanári pályát?
A tanításnak nálunk családi hagyományai vannak. Dédapám kántortanító
volt, nagymamám is pedagógus lett, és
pedagógushoz is ment férjhez. Nagyapám iskolaigazgató volt egy kis, Veszprém megyei faluban – ő meghatározó
személy volt az életemben. A nagyszüleim mindkét lánya, így édesanyám is
tanári végzettséget szerzett. Jómagam
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
tanultam és ott is kezdtem el dolgozni
pedagógusként, pár évvel később nagynéném ugyaninnen ment nyugdíjba.
Mégsem mondhatom, hogy tudatosan
erre a pályára készültem volna, de nem
történhetett volna másképp.
 Meséljen a szakma szépségeiről
és kihívásairól!
A pedagóguspályában a közhiedelemmel ellentétben nem a nyári szünet a
legjobb, hanem az, hogy gyerekekkel és
értük dolgozhatunk. A kihívást az jelenti,
hogy a pedagógus a személyiségével, a
lelkével dolgozik, így folyamatosan kiegyensúlyozottnak, frissnek, nyitottnak
kell lennie.
 Mióta ismerhetik önt a diákok
„Kristóf bácsiként” a szentistvántelepi iskolában, mióta tanít ott?
Budakalászra, a Szentistvántelepi iskolába 2010-ben érkeztem. Az igazgatói
feladatot külsős pályázóként, vezetői tapasztalat nélkül nyertem el – ugyan volt
már jócskán a hátam mögött szakmai
múlt: tíz évet töltöttem általános iskolai
és gimnáziumi képzésben, dolgoztam
szakmai szolgáltatónál, önkormányzati
szakmai bizottságban és érettségi elnökként is tevékenykedtem.
 Milyen diák volt? Volt valaha

Névjegy
• A Szentistvántelepi Általános Iskola intézményvezetője 2010 óta. Ugyanitt angol
nyelvet is tanít, heti öt órában.
• Az idegennyelv mellett irodalom szakos
tanári diplomát is szerzett, valamint történelem szakos bölcsész és szakvizsgázott
közoktatási vezető.
• Budapest III. kerületében él családjával,
két fiúgyermek: Máté Benedek (10 éves) és
Ádám Domonkos (8 éves) édesapja.
• Kedvtelései a természetjárás és a sportolás.

csínytevése, kapott elégtelent?
Úgy gondolom, átlagos diák voltam.
Természetesen voltak csínytevéseim,
rossz döntéseim és nem szégyellem azt
sem, hogy voltak gyenge jegyeim is. Mély
meggyőződésem, hogy a vétett hibák a
tanulási folyamat részét képezik, sokat
tanulhatunk belőlük. Így tekintek tanítványaink botlásaira is.
 Melyek a főbb feladatai intézményvezetőként?
Leegyszerűsítve azért felelek, hogy
az intézmény szakszerűen és törvényesen működjön, ez azonban szerteágazó
feladatkört jelent. Támogatnom kell a
nevelőtestületet, biztosítani kell a működéshez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket. Foglalkozni kell a tanítás
megszervezésével, a dolgozók kiválasztásával, a szakmai munka ellenőrzésével, a
kapcsolattartásra a szakmai szervezetekkel, és arra is figyelni kell például, hogy
milyen karbantartási feladatokat kell elvégezni.
 Órákat is tart a felső tagozatosok számára. Hogyan egyezteti
össze az igazgatói feladatokat a
tanítással?
Bárhogy nézzük, az az öt angolóra,
amit egy héten tartok, nem túl sok, de
nem is kevés. Elég arra, hogy maradjon
közvetlen kapcsolatom a tanítással, a
gyerekekkel. Sokszor valóban kihívást jelent, hogy úgy szervezzem az intézményvezetői feladataimat, hogy a tanítási órák
ne sérüljenek.
 Milyen szakmai kihívásra számít a következő években? Mit szeretne elérni az iskolában?
A szakma egyetért abban, hogy a jelenleg hatályos Nemzeti alaptantervben
változtatásokra lenne szükség. Ennek
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módosítása folyamatban is van. Egy új
szándék már látszik: a gyerekek tevékenységeken keresztül tanuljanak önállóságot és együttműködést, és ezeken
keresztül sajátítsák el a tantárgyi jellegű
tartalmakat. A megvalósítás bizony komoly kihívást jelent majd. A nevelőtestületünk értékes tapasztalataira építve
kidolgozzuk majd a helyi tantervet,
amellyel célunk, hogy még jobb legyen
diáknak és pedagógusnak lenni iskolánkban.
 Szabadidejében úgy tudjuk,
sportol. Mit, és hogyan szakít időt
rá?
Intenzív fizikai aktivitás és a természetben töltött idő nélkül el sem tudom
képzelni az életem. A testmozgás szinte
lehet bármi: úszás, futás, kerékpározás,
squash, evezés, túrázás, vagy akár falmászás. A lényeg, hogy jelentsen kihívást
vagy kapcsoljon össze a természettel.
Fontos, hogy a fiaimmal együtt töltött idő
ne rövidüljön: ezért futni, vagy úszni hajnalban, falat mászni, fallabdázni pedig
ha tehetem, késő este indulok.
 Milyennek ismerte meg a kalászi gyerekeket, szülőket? Ennyi év
alatt valószínűleg megismerte a
várost. Vajon meg is szerette?
Véleményem szerint a főváros szomszédságában a Pilis és a Duna közelsége
révén kivételes adottságokkal rendelkezik a település. Budakalász idén tíz éve
kapta városi rangját, mégis emberi léptékű tudott azóta is maradni. Ez a fontos érték meghatározza a közösséget, így
nemcsak az iskolába járó gyerekeket és
szüleiket, de az iskola mindennapjait is.
Igaz, nem Budakalászon élek, de ehhez a
közösséghez tartozónak vallom magam.
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Tavaszi Tófutás

Országos jelentőségű sporteseménnyé
vált a Tófutás
A budakalászi Tófutás mára a pilis-dunakanyari régió legjelentősebb sportrendezvényévé vált. Az idei esemény azért volt
különleges, mert a „10 éves a város” programsorozat jegyében
számos kísérőprogramot tartogato . Mindemelle az Egészség
Világnapja alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma is
képviselte e magát az április 6-i rendezvényen, a Szentendrei
Praxisközösség pedig szűrőbuszokat is hozo az Omszk-tóhoz.
Immár 35. alkalommal szervezte a
város a Tófutást a budakalásziak számára. A rendezvény népszerűsége minden rekordot megdöntött. Ez alkalommal
ugyanis mintegy ezeregyszázan érkeztek
a sporteseményre, amely az EMMI részvétele révén országos hírnevet is szerzett.
A Tófutáson ez évben három távon
indulhattak kicsik és nagyok. A hagyományos egy és két tókör mellett az idei
év különlegessége volt, hogy „10 év 10
kilométer” szlogennel hosszabb távra
is nevezhettek a versenyzők a jubileum
apropóján, így a táv Budakalász mindkét
tavát érintette. A résztvevők az Omszk-tó
mellett a Luppa-tavat megkerülve a Duna
parton folytatták a futást. A versenyeken
összesen 719-en vettek részt. Az idei esemény további különlegessége, hogy a
rajtoltatásban Kovács Katalin olimpiai-,
világ- és Európa-bajnok kajakozó is részt
vett és versenyzett. A kísérőprogramok
skálája is széles kínálatot nyújtott. Volt
tájfutás, trambulin, asztalitenisz, tombola értékes nyereményekkel, valamint
capoeira, spinning és Nordic Walking
bemutató. További újdonságként ruhatár
és kerékpár tároló is rendelkezésre állt a
helyszínen.
Az Egészség Világnapja alkalmából
Dr. Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár asszony is ellátogatott
a rendezvényre. Az államtitkár asszony
elmondta, hogy nyolcvanegy háziorvosi praxisközösség nyert, egyenként 67
millió forint vissza nem térítendő támogatást a „Három generációval az egészségért” pályázat keretében. Emellett az
Egészségügyi Világszervezet (WHO),
az Alapellátási Igazgatóság, a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet, valamint az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet is képviseltette
magát a Tófutáson. A „Három generációval az egészségért” programmal a
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mozgásra szeretnék rávenni az embereket. Bizonyítékok szolgálnak arra, hogy
heti 150 perc intenzív mozgás megelőzi
az infarktust és a stroke-ot, így években
mérhető az az idő, amennyivel meghoszszabbíthatjuk életünket.
A Szentendrei Praxisközösség is a
Tófutást választotta egészségügyi szűrőakciója helyszíneként. A szűrőbuszokban háziorvosok nyújtottak segítséget
azoknak, akik az életmódváltás mellett
tették le a voksukat. Elérhető volt az életmódfelmérés, a dietetikai- és dohányzás
leszokási tanácsadás, emellett boka-kar
index számítással érszűkületet is mértek.
Rogán László polgármester az eseményen elmondta: „Budakalászon rendkívül fontos a sport és az egészséges
életmódra nevelés. Ennek szellemében
számos sportrendezvényt szervez, egészségügyi szűréseket tart, védőoltásokat
támogat a város. Budakalász régiós
meghatározó szerepének elismeréseként
esett a Szentendrei Praxisközösség és a
Minisztérium választása településünkre,
amikor nagyszabású szűrőprogramjukat a Tófutásra hozták.”
Budakalászon április 6-án mintegy
1.100-an tettek az egészségükért. Köszönjük a részvételt!
Az eredmények, a helyezettek és az
összes kép a budakalasz.hu oldalon tekinthető meg.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
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Közélet
Értékvédelem

Mesélő véde épületek 27.
Diófa utca 18.
Ismerős helyen járunk, a diófák ágai ala a sokat láto házsoron, régi kockaköveken lépdelve érkezünk el mai ú célunkhoz. Ezt a régi házat a huszadik század
első felében építe ék. Véde értékei közt szerepel a padlásablak, a homlokzat-díszítés, a lábazat és a kapu oszlopai. Kuzmann Mária - ismert becenevén
Babi - a vendéglátónk. Klasszikus fotelokba telepedünk, innen éppen rálátunk a
százéves babagyűjtemény egyedi darabjaira.
 Meséljen szüleiről és gyermekkoráról!
Budapesten születtem, Farkasrét
zöldövezetében töltöttem a gyerekkoromat. Rengeteg állatunk volt: nyúl, kacsa,
liba, méhek. Gyakorlatilag a mellettünk
lévő réten nőttem fel két testvéremmel.
Ha kész volt a lecke, már szaladtam is ki.
Erős kötődésem volt az állatokhoz, állatorvos akartam lenni. Édesapám a Magyar
Optikai Művekben dolgozott, édesanyám
varrónő volt. Az állatokat is magukkal
hozták, amikor beköltöztek ebbe a házba,
én akkor már férjnél voltam, a fővárosban éltünk. Szüleim előtt egy susztercsalád élt itt, Kovácsék.
 Hogyan alakult a pályaválasztása?
Csecsemőgondozó lettem, otthonban
dolgoztam árva gyerekekkel. Nagyon
szép évek voltak ezek, megérintett az elhagyott kicsik sorsa. Később bölcsődében
is dolgoztam.

 Családalapítása több lépésben
zajlott.
Első férjemtől született a fiam, második házasságomból pedig két lányom.
Budakalászra a szüleimhez jöttünk gyakran látogatóba. Másodszor is elváltam,
amikor a gyerekeim már nagyok voltak. A
szüleim meghaltak és én megörököltem
a házat. Ekkor ismertem meg jelenlegi
páromat, Lévai Lászlót. Ő is elvált, neki

is felnőttek addigra a gyerekei. Ide már
együtt költöztünk 1996-ban. Szépen berendezkedtünk, amit kellett, apránként
magunk megcsináltuk. Tetőt javítottunk,
szigeteltünk, bevezettük a közműveket.
Ezután szomorú időszak következett. Középső lányom, drága Zsuzsikám - miután
kivették az epéjét - teljesen lesoványodott
és 40 éves korában myelofibrosisban (jelentése: a csontvelő rostos elfajulása)
meghalt. Máig nehéz ezt elhinni, feldolgozni. Ezután borzasztó volt látni, hogy
a párom is elveszíti a lányát, az övé agyvérzésben hunyt el. Csodálom, hogy ezek
után épeszűek maradtunk.
 Hogyan tartja a kapcsolatot a
tragédiák után a család?
Fiam Új-Zélandon él a feleségével. Az
interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot, nagyon hiányzik nekem. Lányomék a
XV. kerületben élnek, zenész férjével és
kisunokámmal. Párommal 23 éve élünk
itt békében, egymás fő támaszaiként.

Széchenyi-díjat kapo Dr. Kulin Ferenc budakalászi
irodalomtörténész és Dr. Kiss Jenő nyelvész professzor
városunk két fontos munkát végző személyiségének ítéltek meg.

A Széchenyi-díj a rendszerváltás óta
szolgál a tudományos élet kiemelkedő
képviselőinek elismerésére, melyet most
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Dr. Kulin Ferenc neves kritikus, színműíró, egyetemi tanár és publicista, a
Magyar Érdemrend Középkeresztjének
díjazottja. A Széchenyi-díjat a reformkori magyar irodalom és eszmetörténet
területén elért kimagasló kutatási eredményei, a Mozgó Világ élén végzett nagy
jelentőségű szerkesztői tevékenysége,
valamint közéleti és oktatói pályája elismeréseként kapta.

Városunk másik
díjazottja Dr. Kiss
Jenő,
professor
emeritus, akadémikus. A díjat a magyar nyelvtörténet,
nyelvjárások és a
szociolingvisztika
területén folytatott
kimagasló színvonalú kutatásai, iskolateremtő oktatói és
jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként kapta.
Mindkettejüknek gratulálunk!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Közélet

Egy nap a családokkal – sok éve a családokért
zők mosolya a legtöbb gyerek számára
ismerős lehetett: a bölcsisek és ovisok
saját nevelőikkel találkozhattak a nap
folyamán. Ez alkalommal a gondozónők
és az óvónénik viszont nem vajas kiflit
hoztak vagy cipőt kötöttek be, hanem
arcot festettek, csillámtetoválást készítettek, gyöngyöt fűztek és egész nap sü-

A Családbarát Budakalász címmel
meghirdetett eseményt városunk polgármestere, Rogán László nyitotta meg
a „10 éves a város” programsorozat következő részeként. A Művelődési Házban a színes családi nap jókedvűen és
gyerekzsivajjal tarkítottan telt. Kicsiket,
nagyokat, a totyogóktól a nagyszülőkig
sok-sok látogatót láttak vendégül az
óvodai és bölcsődei dolgozók: élménybeszámolónk következik.
A program délelőtti része a szülők
tájékozódását segítette: az előadók a
család szerepét és fontosságát járták
körbe a mindennapi élet különböző területein. A rózsaszín pólóba bújt szerve-

rögtek-forogtak azért, hogy mindenki jól
érezze magát. A szorgos gyermekeknek
jutalom is járt: a zsírkréta mellett kifestőt is kaphattak. A legkisebbek számára
készült új kiadványban a város jellegzetes jeleneteiből készült kedves grafikákat lehet kiszínezni.
Leidinger Dömötör, a Lenvirág Táncegyüttes férfi táncos vezetője a magyar
hagyományok dallamaival és eszközeivel ismertette meg a gyerekeket a Táncteremben. A családi fotózási lehetőség
nagy sikernek örvendett: a műteremmé
avanzsált galériahelyiségben egymást
váltották a fotóalanyok, a kisebb és nagyobb családok. Petrás Mária keramikus-népdalénekes lenyűgöző alkotásait
is megtekinthették a résztvevők: a szent
családot megjelenítő meseszép kerámiái
tökéletesen illeszkedtek a családi nap
tematikájához. A Gasztrosaroknak köszönhetően egy-egy finom falat is jutott
mindenkinek, a Klubszobában pedig a
gyerekek mesehallgatással töltődhettek
fel a mozgalmas délutánt követően. A
napot a gyermekgenerációk régi ked-

vence, Levente Péter zárta „Kacagó”
című koncertjével. A színvonalas előadáson ismert gyerekdalainak dallamai
csendültek fel. Az éneklés mellett interaktív produkcióval szórakoztatta, egyben tanította, nevelte a gyerekeket.
Rogán László polgármester a rendezvény kapcsán kiemelte: „A családok
és a hagyományos, családbarát értékek tisztelete adják Budakalász erős
közösségének alapjait. A városvezetés
komoly célja a családok támogatása
településünkön, a családbarát jelzőért
pedig egész évben tenni kell. Az ingyenes rendezvényeket mindenki örömére
és nagy sikerrel szoktuk megrendezni.
Emellett idén az újszülöttek támogatása mellé a szülők apró, városi meglepetést is kapnak majd. Hamarosan a
Meningococcus B védőoltás programba
is lehet regisztrálni, a város komoly
anyagi támogatást nyújt a legkisebbek
egészségmegőrzése érdekében.”

J. Haydn: A Megváltó hét szava a keresz án
2019. április 13-án, szombaton
19.00 órától zenés áhítat lesz a budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása
templomban a Budapesti Vonósok és
a Concerto Budapest nagyszerű művészeinek előadásában, Kelemen László
atya nagyböjti elmélkedésével.

Közreműködik:

Takácsné Nagy Gabriella – hegedű, a Budapesti Vonósok
és a Budapesti Fesztiválzenekar művésze,
Surján Péter – hegedű, a Budapesti Vonósok művésze,
Krahling Dániel – brácsa, a Budapesti Vonósok művésze,
Takács Ákos – cselló, Liszt-díjas gordonkaművész,
a Concerto Budapest tagja
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Április 11. csütörtök 19.00
Magyar Költészet Napja – Misztrál
együttes – Babits Mihály est
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Iskolai hírek

 TELEPI ÓVODA

 KALÁSZ SULI

Mert gyereknek lenni jó…
A minap elnéztem a gyerekeket a
csoportban játék közben és elgondolkodtatott az a lelkesedés, az őszinte
egymásra figyelés, a mozdulataikból
áradó természetesség, a kreativitás,
ami megtöltötte a tevékenységüket.
Ők még bátran kísérleteznek, mindent
kipróbálnak, mindent kimondanak és
átélik teljes szívükkel, amit éppen csinálnak. Fantasztikusak, mert képzeletük segítségével bárhová eljuthatnak,
és mindig magukkal ragadnak engem
is! Sokszor mondják, milyen könnyű az
óvodában, egész nap csak játszunk! Ez
így is van, de kukucskáljunk egy kicsit
a játék mögé. Mondjuk, legyen egy kis
babaszobai játék. Öten játszanak, ebédet készítenek a kicsikéjüknek, közben jön egy ötlet, hogy piknik legyen
inkább. Miket is fejleszt a játék? Már
az elején szerepeket vállalnak, alkalmazkodnak egymáshoz, megbeszélik,
megosztják a feladatokat, problémát
oldanak meg, elfogadják egymást és
az új ötleteket. Kiszámolják, hogy
négy kisbabának négy cumisüvegre
van szüksége. Főzőcskézés közben
mondókáznak, énekelnek, és én már
csak azt veszem észre, hogy ritmusra
keverik a főzeléket, amiről még azt
is megtudom, hogy egészséges, mert
sok zöldség van benne és egy nap legalább háromszor kell zöldséget vagy

gyümölcsöt enni, mert így egészséges
és kész! Eközben a fiúk csákót készítenek papírból, amit egyikőjük talált
ki. Türelmesen, lelkesen mutatja meg
a többieknek a technikáját akár ötször
egymás után is. A fiúk vágnak, ragasztanak és színeznek, és közben megbeszélik, hogy melyik országhoz milyen
színű zászló tartozik és mellékesen
hozzáteszik, hogy ott milyen az időjárás és milyen színű a metró, a busz.
Közben ne feledkezzünk arról, hogy
nem gyártottunk felesleges műanyag
hulladékot. Mennyi lehetőség rejlik
egy kis játékban, igaz? Fejlődött a finommotorikájuk, a kreativitásuk, az
önállóságuk, esztétikai érzékük, beszédkészségük és sorolhatnám még.
Ezek csak kiragadott példák és hangsúlyozom, csak játszottak szabadon,
tervezés, irányítás és segítség nélkül.
Nem véletlen, hogy a gyermek fő tevékenysége a játék! Ebben segítünk
nekik a nap folyamán, az óvodában,
az óvodai tevékenységek alkalmával,
segítve a fejlődésüket, az életrevaló
felkészülésüket. Jusson ez mind az
eszünkbe, amikor gyermekünk azt
kéri: „Anya, apa játssz velem!” – és
ne mondjunk neki nemet, a munkát
hagyjuk máskorra! Merjünk vele álmodni, játszani és igazán élni!
Zsuzsi néni, Mókus csoport

Itt a tavasz! Gondolom ezzel senkinek sem mondtam újat, kivéve talán az
ovisoknak, akik valahogy mindig elkavarodnak a napok, a napszakok, a hónapok
és az évszakok útvesztőjében.
De jó lenne még ovisnak lenni! Hinni
mindenben, és mindenkiben, gondtalanul szaladgálni az ovi udvarán, és
csodálni azokat a hatalmas, bölcs felnőtteket. Miközben ők gyakran csodálják a kicsiket. Olyan vicceseket tudnak
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Ebben a tanévben a víz világnapja alkalmából a Kalász Suli tanulói és tanárai egy
különleges kép alkotóivá váltak.
Ezen a flashmobon mindenki egy pici
részét képezte egy hatalmas képnek. A felső
tagozat Magyarország határvonalát, fő folyóit, valamint legnagyobb tavát jelenítette
meg. Az alsó tagozatos gyerekek ugyanekkor egy fontos üzenetet „írtak magukból” a
világ számára:
A víz = élet
Vigyázzunk rá!
Diákjaink, kék vagy piros lappal a kezükben érkeztek a helyszínre. Ennek magasba
emelésével teljesedett ki a látvány, rajzolódott ki a megálmodott kép: Magyarország,
főbb vizei és a fontos üzenet, mellyel a vízre,
mint éltető elemre, és védelmére hívtuk fel
a gyermekeink, valamint a világ figyelmét.
A tavaszi szél vizet áraszt kezdetű nép-

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Megemlékezés nemze ünnepünkön

 NYITNIKÉK ÓVODA

Ovisnak lenni jó

VÍZ = ÉLET

mondani és annyi szeretet van bennük!
Úgy tudnak ragaszkodni, és úgy csillog
a szemük, ha valami érdekesség felkelti
a figyelmüket! Márpedig az óvó nénik
minden nap hoznak nekik valami érdekes témát, képet, mesét, játékot...
Fárasztó dolog óvónőnek lenni. Elfárad az ember a zsivajban, elfárad a
koncentrált figyelemben, a fegyelmezésben, de kárpótol minket a sok szeretet, a
munkánk eredménye, amikor megtanulnak rajzolni, dúdolják a dalokat, amiket
tanultunk, újságolják anyának délután,
hogy mi mindent tanultak aznap...
Persze lehetne kissé nagyobb az elismerés, kaphatnánk mi, óvónők némivel több tiszteletet, meg persze fizetést,
hiszen óriási a felelősség, de ez áll más
munkákra is. A gyerekek tanulékonyak,
olyanok, mint a szivacs. A tiszteletet
pedig mi vívjuk ki magunknak. Ovisnak
lenni jó. És óvó néninek lenni is!
Mayer Adrien

Iskolánk közössége a 6.b osztályosok
műsorával emlékezett meg az 1848/1849es forradalom és szabadságharc hőseiről
és eseményeiről. A megemlékezésnek különleges hangulatot teremtett, hogy a XIX.
századot idéző jelmezben szereplő tanulók
fellépése közben a felsős kórus és a nézőtér
soraiban ülő gyerekek hegedű-, tamburaés citerakíséret mellett együtt énekelték a
huszárdalokat. A fellépőket Kálmán-Kulin
Ágnes, Bugát Tünde és Séra Anna tanárnők
készítették fel.

Csúcsra járato ökoiskolai
programok

A Fenntarthatósági témahét apropóján
számos esemény zajlott iskolánkban. Március 20-án a Telepi Suli nevelőtestületének
Nádasné Kárpáti Katalin, Koltainé Rakics
Rita, Wettstein Etelka és Pápai Péter alkotta természettudományos csoportja a hetedik és nyolcadikos tanulóknak szervezett
komplex természettudományos versenyt a
témahét alkalmából. A versenyen résztvevő
csapatok előzetesen készített prezentációval
is készültek erre a napra, a helyszínen pedig

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

dal közös eléneklése után megkezdődött a
kirajzolt kép és az üzenet megmozgatása.
A mozgás jelképezte a folyók áramlását, a
tó felszínének hullámzását. Mindezt hihetetlen fegyelemmel varázsolták a gyerekek
az udvarra.
Persze nagyon örültek diákjaink, amikor
megtudták, hogy ezt a „táncot” egy drón és
a budakalászi televízió is rögzíti. Az elkészült felvételeket a Föld világnapján közösen is megnézzük a tornateremben.
Szívet melengető volt a sok gyerek fegyelmezett munkáját látni. Az összetartozás élménye, a közösen tenni akarás valami
fontos dolog érdekében, a zenére mozgás
együttes átélése megható látványt nyújtott.

Német nemze ségi vers- és
prózamondó verseny pomázi
kistérségi fordulója

A március 6-ai német szavalóverseny
kistérségi fordulójára azok a tanulók jutottak tovább, akik megnyerték az iskolai fordulót. Mind előadásmódjuk tekintetében,
mind szövegtudásukban és kiejtésükben ők
bizonyultak az iskolában a legkiválóbbnak.
Idén a kistérségi versenyt a Pomázi Német
Nemzetiségi Általános Iskola szervezte.
Idén sem volt könnyű dolga a zsűrinek.
Diákjaink nagyon ügyesnek bizonyultak.
Az első helyezést elérők jutottak tovább az

változatos és kreatív gondolkodást igénylő
feladatokat kellett végrehajtaniuk: terepasztalon modelleztek egy ÖKOfalut, tabletek
használatával egy "Kahoot!" vetélkedő zajlott,
és kémiai kísérletet is végeztek.
A Bolyai természettudományi verseny
országos döntőjében Marton Ábel, Barna
Ármin, Dobricza Benedek és Sztankó Péter
4.c osztályos tanulókból álló “Roxfort” csapata 3. helyezést ért el. A fiúknak, felkészítő tanáruknak, Neszádeli Katalinnak, és a
döntőre való felkészítést segítő felső tagozatos
pedagógusoknak is őszinte elismeréssel gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Iskolánk tanulói idén harmadik alkalommal vettek részt a Víz világnapja alkalmából
szervezett rendezvényen, Szigetmonostoron.

Megyei döntőbe juto ak

áprilsi 10-ei dunabogdányi regionális fordulóra.
Továbbjutóink és felkészítőik:
HD-II. (3-4. osztályosok kategóriája)
1. helyezett Hegyi Bálint 4.b (felkészítője:
Giay Anikó)
HD-III. (5-6. osztályosok kategóriája)
1. helyezett Schuster Maximillian 5.c (felkészítője: Németh Nikolett)
1. helyezett Vági Larina 5.a (felkészítője:
Szilágyiné Dér Barbara)
További helyezettjeink és felkészítőik:
HD-I. (1-2. osztályosok kategóriája)
2. helyezett Kollár Dorina 2.c (felkészítője: Vigh-Németi Edina)
HD-IV. (7-8. osztályosok kategóriája)
2. helyezett Lezsák Benedek 8.a (felkészítője: Németh Nikolett)
Gratulálunk nekik a versenyen való
színvonalas részvételért, és az elért helyezésekért; valamint a felkészítőiknek is!
Nyelvi munkaközösség

a Közbigyó Projekthez. Ebben a projektben
a gyerekek, a pedagógusok és a szülők által
mentorálva, de belső indíttatásból választott

Első helyezést ért el több síversenyen

Kovács Benedek, iskolánk 7.a osztályos tanulója a Fogarasi Síiskola versenycsapatának tagjaként idén már számos
síversenyen vett részt. Több dobogós eredményéről számolhatunk be.
Ausztriában, Murauban rendezték meg
január 13-án a VII. Völkl Kupát, ahol első
helyezést ért el. Ugyanott tartották meg
előző nap, január 12-én a Relax Hotel-Opel
De-Fer Kupát, ahol szintén a dobogó első
fokára állhatott U14-es korosztályban. A
St. Lambrecht síterepén megrendezett XII.
Rozmaring Kupa-Kovács Dani Emlékversenyen január 26-án pedig az 5. helyezést szerezte meg. Szívből gratulálunk diákunknak
a szép eredményeihez!

témában és közösen végeznek valamilyen alkotó tevékenységet, amelyet végül az osztálytársak és a szülők előtt mutatnak be.

Zeneiskolai hírek
Az V. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyre 2019. március 12-én 4 növendékünk készült fel, Hegyi Bálint és Gelencsér
Botond az 1. korcsoportban, Máli Dorka
Sára a 3. és Varga Adél a 4. korcsoportban.
Felkészítő tanáraik Dankovics Valéria, H.
Kürtösi Mónika és Lovas László voltak.
Hegyi Bálint és Varga Adél dicséretet kaptak. Gratulálunk!

Közbigyó Projekt

Iskolánk 4.a osztálya csatlakozott a Budapest XVIII. kerületi Bókay Árpád Általános Iskola által indított kezdeményezéshez,

A Bendegúz Akadémia NyelvÉSZ Anyanyelvi Tanulmányi Versenyének első fordulóján kiváló teljesítményt nyújtott iskolánk
két tanulója, így a megyei döntőbe jutottak. Lovas Zsuzsannát (2.c) Kemény Anna
tanító néni, Kaposi-Kovács Mira Sárát (3.
b) Nemesné Baján Panna készítette fel a
megmérettetésre. Gratulálunk a gyerekeknek és tanáraiknak, további szép sikereket
kívánunk!

XV. Országos Zongoraverseny országos
döntőjében március 29-31. között Nyíregyházán két tanítványunk jutott be a 2. korcsoportban. Drucza Dávid János és Hegyi

XIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM z 2019. ÁPRILIS 9.

B. András mindketten elnyerték az I. díjat
és a vele együtt járó Veroszta Magda-díjat.
Dávid ezen kívül a Ferenczy Alapítvány
Különdíjában is részesült a legszebb romantikus mű előadásért. Tanáruk H. Kürtösi Mónika a Veroszta Magda-díjat és a
Legeredményesebb felkészítő tanárnak
járó Különdíjat is megkapta. Gratulálunk
zongoristáinknak a káprázatos eredményhez!
Előzetes:
2019. április 24-26. (szerda-péntek)
között NYÍLT NAPOKRA várjuk szeretettel az iskolánk iránt érdeklődő gyermekeket, szülőket a honlapunkon (kami.hu)
kihirdetett órarend szerint. Áprlis 29-én,
hétfőn 17 órakor a KEZDŐK KONCERTJÉN pedig az idei tanévben kezdő hangszereseink adnak hangversenyt.
A 2019/2020-as tanévre vonatkozó
FELVÉTELI MEGHALLGATÁS június
5-6-án (szerda-csütörtök) lesz. Részletek a
kami.hu honlapon.
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet!

Vendégünk
Francz Rudolf (93)

„Egész családom a Tito-féle
hírhedt lágerbe került,
csak mert német hangzású
nevünk volt.”
Rudi bácsi idős kora ellenére nem o honülő pus. Lépésben bár, de bejárja a várost, mozgását segítő kiskocsijára
támaszkodva. Rendszeresen megy boltba, orvoshoz vagy a
temetőbe. A mai nap más, a riportra izgato an készült. Az
emlékekbe mélyedve papírlapokat teleírva vár minket, hogy
megörökíthessük élete kanyargós útjának eseményeit.
 Meséljen családjáról, szülőföldjéről!
Jugoszláviában születtem Kúlán,
1926-ban, viszonylag jómódú családban. Édesanyám kétéves koromban
tüdőbajban meghalt, így sokat voltam
a szomszéd Bözsi néninél. Én voltam
a kis Herzi, vagyis „szívecske”. Nagyon
szerettem barkácsolni, apámtól gyakran
kaptam hol egy kis csónakot, hol gőzgépet. Óvodába nem jártam. Az első két
osztályt az apácáknál, a harmadik-negyediket szerb iskolában végeztem. Az
otthoni társalgás mindig magyarul folyt.
Szerb polgári iskolába kerültem, ahol
az utolsó tanévben bevonult a Magyar
Hadsereg Délvidékre 1941-ben. Apám
építési vállalkozó
volt, a bőrgyárban építkezett.
Másodszor is
megnősült, kishúgom született,
ő nyolc évvel fiatalabb nálam.
Kúla szépen fejlődő nagyközség
volt, csatorna keresztezte, voltak
malmai, bőr- és sörgyára. Háromnyelvű
településként megértették egymást a
szerbek, a magyarok és a svábok. A magyar bevonulás nagy fordulatot jelentett,
kisebb harc volt a bőrgyár környékén is.
 Milyen hatással voltak pályájára a háborús események?
Apám felvitt Budapestre tanulni, a
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Tavaszmező utcai Magyar Királyi Állami
Mechanikai és Elektromosipari Szakiskolába, amelynek mai utóda az Óbudai
Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara. Diákként egy ismerős családnál kaptam szobát Kelenföldön.
Villanyszerelő képesítést szereztem. Eljött Budapest bombázása, továbbtanulni
már nem tudtam. A Csonka János Gépgyár hadiüzemként működött a Fehérvári úton, ott kellett dolgozni. Eközben
apámat a Délvidéken is behívták tartalékos hadnagynak, én pedig visszamehettem Kúlára. Bejöttek a szovjet csapatok
és a szerb partizánok, majd elért minket
az orosz „felszabadulás”. Sok család már
korábban nyugatra menekült. Mi nem
ártottunk senkinek, úgy gondoltuk, hogy
nem történhet bajunk, maradtunk. Nem
így lett! Német nevünk volt, bár mindig
magyarként éltünk, németnek tekintettek. Összehívták a fiatalabb férfiakat,
egy épületbe zártak minket, elvittek a
Tito-féle hírhedt lágerbe Újvidékre, ahol
már sokan voltak. Innen mindenfelé
hordták dolgozni az embereket – többek között uszályokat is pakoltunk –,
de estére mindig vissza kellett térnünk.
A szakmám miatt szerencsém volt, egy
vajdasági villanyipari szervizbe kerültem. Minden nap őrség kísért dolgozni.
Apám magyar tisztként Szabadkán
szovjet hadifogságba esett, nem bántak vele szépen, el is vitték. Egy nap azt
mondták a szerb partizánok, aludjunk a
munkahelyükön, este nem visznek viszsza a lágerbe. Több napon át így zajlott
ez, a Gondviselést éreztem akkor. Ké-

sőbb tudtuk meg, hogy eközben sokakat, a 18-35 éves nőket és a 18-45 éves
férfiakat elhurcolták
„málenkij robotra”,
hosszú évekre. Ezt mi
elkerültük, ismeretlen
segítőink jóvoltából.
Később egy kiürített
tisztiotthon dísztermét
díszítettük Sztálin születésnapjára, sok szép
dísztárgyat, szőnyeget
hoztak Budapestről. Kiderült, hogy egy ottani
templomból emelték el
ezeket. Hosszú évekig
dolgoztunk munkatábori keretek közt.
Rudolf és Mária esküvője
 Úgy tudom a család többi tagját
sem kímélte a történelem.
Nagyapámat is lágerbe vitték 1945ben. Ő akkor nagyon jó állapotban volt,
kárpitosként dolgoztatták. Mivel felesége magyar volt, hazaengedték. Akkor
már nem volt hova mennie, a montenegrói telepesek elfoglalták a házát, így viszszavitték a lágerbe. Ott halt meg végül
súlyos betegségben. Később kárpótlást
kaptunk, amiből vehettünk egy színes
televíziót! Mostohaanyámat és húgomat is elvitték, mindent hátra kellett
hagyniuk. Cserbenka hírhedt lágerébe
vitték őket dolgozni, ahol a betegségek
nagy pusztítást végeztek. A húgom még
kicsi volt. Az asszonyok a őt mindvégig
bújtatták a menetelő csapattagok közt,
hogy meg ne lássák.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

 Hogyan élték túl a megpróbáltatásokat?
Keresztanyám segítségével sikerült
megszöknöm, átcsempésztek a határon.
Anyámék is átszöktek Magyarországra,
tőlem függetlenül. A határ mellé kerültem és újra dolgozni kezdtem Bácsalmáson. Örültek a szakembernek,
munkaerőhiány volt. Kaptam egy szalmazsákos ágyat is, ahol elalhattam. Itt
is megkezdődtek a kitelepítések 1946
végén. Nekem vagyonom nem volt, így
maradhattam. Kiskőrősön is munkaerőhiány volt, oda kellett menni dolgozni az
áramszolgáltató helyi villanytelepére. A
vezető jóban volt a rendőrséggel. Jeleztem neki, hogy azt sem tudom, milyen állampolgár vagyok, erre rávágta:
„akkor írja be a papírjaiba, hogy magyar!”
 Hogyan talált rá családjára?
A Vöröskereszt segített abban, hogy
felvegyük a kapcsolatot, apám két évig
nem tudott rólunk. Húgomék Kiskunhalasra kerültek egy padlásszobába,
anyám házakhoz járt dolgozni. Apám is
hazaért a fogságból és egyesült a család.
Megrendítő élmény volt újra találkozni!
 Hogyan alakult az akkori politikai élet?
A nagy infláció idején, villanyszerelőként a díjbeszedést kosárral végeztem.

Rudolf szüleivel és hugával

párt a hatalmat. A Gellérthegyen a Szabadság-szobrot 1947-ben avatták Sztálin
születésnapján. Ezt volt számunkra az
év legsötétebb napja. Bevonuláskor még
Magyar Honvédségnek mondták, amikor leszereltem, már a néphadsereg katonája voltunk. Baján dolgoztam tovább
az áramszolgáltatónál.

Szalonnát, kolbászt adtak fizetségként.  Miként alapított családot?
Csehszlovákiából a magyarokat telepíFeleségem, Mária Baján dolgozott
tették ki és fordítva. Mi kapcsoltuk ki műtősnőként a kórházban, itt ismertem
a villanyt, amikor az előzők távoztak és meg. Kerényből származott, tiszta sváb
az újak számára kapcsoltuk be. Láttunk községből, ők is megjárták a lágert. Májómódú családot érkezni mezőgazdasági riát is el akarták vinni munkatáborba,
gépekkel, akik városszéli tanyaházat kap- azonban előállt a bátyja és kérte, vigyék
tak. Be se fértek az eszközeik az udvarba. el őt helyette. Így is lett. Ők is átszökA csehszlovák hadsereg autókkal kísérve tek végül Bajára. Összeházasodtunk és
ellenőrizte őket. Kiskőrösön a műveze- megszületett Magdi. Lányunk német
tőnk szociáldemokrata
gimnáziumba járt, majd
volt. A választások előtt
Budapesten végzett geo„Mindenünket lógusként, egy gyermeke
választási plakátokat hehátra hagytuk. született. Budakalászra,
lyezett ki, melyeket éjjel
letéptek. Katonai teherKésőbb kárpót- a Béke sétányra költöztek
autón később megérkezebbe a lakásba. Amikor
lást kaptunk,
tek a kékcédulás ávósok.
ők innen a Széchenyi utJárták a jómódú falvakat, amiből vehettünk cába kerültek 2001-ben,
és ahol nem a kommufeleségemmel utánuk
egy színes
nista párt állt nyerésre,
jöttünk, hogy közelebb
televíziót!”
ők szavaztak helyettük
legyünk egymáshoz. Feteljesen nyíltan. Később
leségemet néhány évvel
katonai behívót kaptam, besoroztak. ezelőtt, több operációt követően veseBudapestre, a Petőfi Laktanyára vonul- betegség miatt vesztettem el. Visszatam be két évre, rádiós kiképzésen vet- gondolva, jó érzéssel tölt el, hogy a mai
tem részt. Közben átvette a kommunista nemzedék már teljes békében élhet!

Idősek köszöntése
Csizmár Andrásné, Erzsi néni
90 éves

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Rogán László polgármester
Csizmár Andrásnét. Erzsi néni lánya
és veje körében ünnepelte ezt a szép
születésnapot. Erzsi néni fodrászként

dolgozott Budapesten. Férjét is a fodrászatban ismerte meg, akinek tanítványa
is volt. Erzsi néni óriási vendégkörrel
rendelkezett, számos fodrászversenyt
is nyert és sok színész járt hozzá frizurát készíttetni. Egy lánya született, aki
férjével ma is nagy szeretettel veszi őt
körül. Erzsi néni mind fizikailag, mind
szellemileg jó egészségnek örvend.
Isten éltesse őt még sokáig családja
körében!
Búza Mihályné Ibi néni, 103 éves
A város legidősebb polgárát 103. születésnapja alkalmából otthonában köszönthette Rogán László polgármester.
Búza Mihályné Ibi néni Budakalászra
tavaly költözött Óbudáról, hogy lányáék
gondoskodó körében tölthesse idős nap-
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jait. A tiszteletreméltó hölgy beavatott a
számára megadatott hosszú élet titkába
ami „Az egész életen át tartó szoros
kapcsolat a Gondviselővel.”
Isten éltesse Ibi nénit szerettei körében!
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Egészség

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI
Az Egészséges Budakalászért Egyesület
március 21-én tartotta éves rendes közgyűlését. A szakmai és pénzügyi beszámolókon kívül tájékoztatást kaptunk
arról is, hogy az EFI (Egészségfejlesztési
Iroda) jelenleg Szentendrén működik, de
tervezi, hogy második központját Budakalászon hozza létre. A szentendrei
EFI irodában ingyen pszichológus áll a
rászorulók rendelkezésére.
A Praxisközösség pedig nyilvános előadásokat tart az egészséges életmódról
szakemberek bevonásával.
Minden lakótársunk csatlakozhat az EFI
által szervezett programokhoz (nordic
walking, autogén tréning, gerinc fitness,
stb.) és részt vehet a Praxisközösség
nyilvános előadásain.
Mindkét szervezet programjait egyesületünk honlapján, levelezőlistáján,
Facebook oldalán, rendezvényein és a
Praxisközösség Facebook oldalán fogjuk
hirdetni.
Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy az
öt évvel ezelőtt önként jelentkezőkön
végzett kardiovaszkuláris állapot vizs
www.bkegeszsegklub.hu
bkegeszsegklub@gmail.com

gálat követését idén tervezik. Az 500
főből most 20 fő egészségtudatos életmódját mérik fel. A kiválasztott személyeket kérdezőbiztosok keresik fel, és
egy teszt kitöltését kérik.

ORVOSI ELŐADÁS
Április 25. csütörtök 18h KLUBHÁZ
Előadó: Dr. Gombás Katalin
Téma:

- ALVÁSZAVAR - az alvási apnoe
- LESZOKÁS A DOHÁNYZÁSRÓL
Orvosi előadásainkat támogatja:
a Szentendre és Vidéke Praxisközösség

KLUBNAPOK
Május 9-10. Kirándulás Kalocsára dr.
Faragó Eszterrel.
Május 16. 17h KLUBHÁZ: PALÁNTACSERE
Vezeti: Lontainé Hegymegi Erzsébet
Akézműves foglalkozásokat és a Do-in
tornát a korábban hirdetett menetrend
szerint tartjuk a klubházban.
Április első hetében elkezdjük az utcafronti terem felújítását. Segítők jelentkezését várjuk!

KIRÁNDULÁS
Április 10. szerda: Martonvásár Brunszvik-kastély
Indulás: Hév Budakalász 7:31.
Program: A Brunszvik-kastélyban
működő Agroverzum kiállítás (a
korszerű mezőgazdaság tudományos
alapjai), és a Beethoven Emlékmúzeum megtekintése, séta a parkban, medvehagyma szedés. Belépő:
1200 Ft/fő.
Visszaút: minden óra 18-kor és 48-kor
jön vonat a Déli pályaudvarra.
Április 24. szerda: Makovecz Kilátó
Indulás: Hév Budakalász 8:26, majd a
Széll Kálmán térről a 22-es vagy 22A
busszal a Szépjuhászné gyermekvasút
megállóig. Onnan gyalog a kilátóhoz (1
km). Vissza gyalog másik útvonalon a
29-es busz Csibor u-i megállóig (1,6 km).
*
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.

Egészségklubunk szakmai programjait és
működését támogatják:

Nemzeti Szívprogram
Budakalászon
2011 és 2014 között komplex orvosi vizsgálat zajlott Budakalászon, melynek célja a
szív- és érrendszeri kockázat felmérése volt
a lakosság körében. Kutatásunk célja, hogy
átfogó képet kapjunk a lakosság egészségi
állapotáról, illetve segítséget nyújtani az
egészség megőrzésében, javításában. 2019
májusa folyamán a korábban megkezdett vizsgálat folytatásaként kérdőíves felmérést fogunk végezni városukban. Ennek
során az Ariosz Kutatóintézet kérdezőbiztosai személyesen fogják felkeresni
a korábbi komplex vizsgálatban résztvevők
egy részét.
Kérdezőbiztosaink megbízólevéllel és igazolvánnyal rendelkeznek
majd, ezt a megkeresés során nyugodtan kérjék biztosainktól az adatok védelme érdekében!
Ez alkalommal kérdőívek megválaszolására kérjük önöket. A kérdőíves vizsgálat
időtartalma kb. 30 perc, a részvétel ingye-
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nes 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 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 folytatásában.

Budakalász Város
Önkormányzat
támogatásával
Ingyenes
gyermekszemészeti
szűrővizsgálatot tartunk.
2019. április 18-án csütörtökön
9 órától
12-18 hónapos budakalászi babák
részére.
A vizsgálatot dr. Garger Piroska
gyermekszemész szakorvos végzi.
Kérjük, az előjegyzéshez hívja munkanapokon 12-15 óráig:

+36 30 760-5804
(Pirinyó-Szemészet)
Helyszín:
Budakalászi Egészségház
Védőnői szolgálat
Budakalász, Klisovác
utca 6.
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ

Közélet

Molnár Gusztávné pedagógus (1930–2019) emlékére

A család nevében Molnár Amara
búcsúzik:
„Kedves Barátaim! Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett anyukám, drága
Nagyikánk, Molnár Gusztávné március
12-én kedden hajnalban örökre elaludt.
Emléke szívünkben örökké él! Amara”
Fia, Laci emlékezik:
„Mit mondjak? Én mindig úgy gondoltam, hogy örökké fogsz élni. Mert
olyan jó kondícióban voltál. Eltekintve
a három évvel ezelőtti ránk ijesztéstől. Onnan kezdve odafigyeltél evésre,
ivásra, és még edzettél is. Mindig is

erős akaratú ember voltál. Amikor
gyerekek voltunk, nem kellett szólnod,
a szemed beszélt. Én nem is tudom,
kaptam-e valaha fülest Tőled. Azért
most elviselném, ha jól nyakon vágnál. De hát ez már nem megy. Amikor
megtudtam, hogy nem vagy, kiürült
minden körülöttem. Egy barátunk írta
később, hogy most nőttünk fel. Én nem
akartam még felnőni! Én még nagyon
jól éreztem volna magam 10-20 évig
gyerekbőrben. Valakinek a gyerekének
a bőrében. Lacika”
A pedagógusok nevében Földi
Ilona tanárnő búcsúzik:
„Molnár Gusztávné született Kristóﬀ
Mária 1952-ben végzett a Budapesti
Állami Pedagógiai Főiskolán természetrajz-biológia-földrajz-testnevelés
általános iskolai tanári szakon. Együtt
érkezett orosztanár szakos férjével és
az általános iskolában helyezkedtek
el. Tudom, hogy a XX. század 50-es és
60-as éveiben mennyi testi-lelki nyo-

morúságot kellett elviselniük az akkoriaknak. Az iskola sem volt akkortájt
a demokrácia színhelye. A politika
dirigált, iskolaigazgatók adták egymásnak a kilincset. Mara néni maradt,
és minden tantárgyában precíz, az elméletet a gyakorlattal ötvöző munkát
végzett. A kort megelőzően a testnevelést összekötötte az egészségneveléssel, a biológiát a környezeti neveléssel.
Osztályfőnökként és a Vöröskereszt aktivistájaként is eredményes volt. Szakmai felkészültségét 1985-ben Szolgálati
érdemrenddel is elismerték. Mindig következetes és szigorú maradt. Gyakran
adomázott a tanáriban, ilyenkor át kellett költöznöm a szemben lévő asztalsorhoz, hogy jobban halljam. Több mint
40 év munka után 1993-ban nyugdíjba
vonult. Gyémántdiploma kitüntetésben
részesült 2012-ben. Nyugodj békében
drága Mara néni! Emlékedet szeretettel és tisztelettel őrizzük! Régi kollégáid
nevében: Ilona”

Szülők-nevelők bálja
a Kalász Suliban
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt
felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban)
tekinthető meg.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 2019. május 10-ig kérhe névjegyzékbe
vételét a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző).
Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát.
A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása
szükséges. Egy választópolgár több listát is ajánlhat.
Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen
szavazhat az értesítőn feltüntete szavazóhelyiségben.
A mozgásában korlátozo választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Szavazni egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő
helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu
weboldalt.
Nemze Választási Iroda
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Már hagyomány intézményünkben, hogy évente megszervezzük
a „Szülők-nevelők” bálját. Ez az
alkalom kiváló lehetőséget nyújt
a jelenlévőknek a kötetlen beszélgetéshez, a felhőtlen mulatsághoz,
kikapcsolódáshoz, tánchoz és a jótékony adakozáshoz egyaránt.
A programot idén február 9-én
(szombaton) tartottuk meg a Kós
Károly Művelődési Házban. Az
estet a Welldance táncosai nyitották meg, majd a nagyszerű
hangulatot fokozta a Harmónia
Táncklub, a tanárok előadása,
valamint a kubai táncosok vérpezsdítő produkciója. A rendezvény műsorvezetője a méltán
ismert és népszerű Vágó Piros volt.
A nagyvonalú felajánlásoknak
köszönhetően mintegy 80 darab

tombolatárgyat sorsoltak ki, a bál
bevétele pedig minden eddigi rekordot meghaladva megközelítette
a 600 ezer forintot. Az összeget
a gyerekek és a pedagógusok hétköznapjait megkönnyítő eszközök
fejlesztésére fordítjuk.
A különböző felajánlások, a
támogatójegyek vásárlása, a szervezés költségeinek átvállalása
mellett az iskolánk két cégtől is
kapott nagyvonalú adományt. Az
ICO Zrt. színes krétákkal és írószerekkel támogatta a mindennapi
munkánkat, a Penterra Kft. pedig
210 liter fehér és közel ugyanennyi
színes lazúr festéket ajánlott fel az
osztálytermek frissítéséhez. Emellett köszönjük az Önkormányzat
támogatását is.
Köszönjük valamennyi támogatónknak a nagylelkű anyagi és
tárgyi felajánlást! Köszönjük a gyerekek, a pedagógusok és a vendégfellépők fantasztikus előadását!
Köszönjük a szülői közösség áldozatos munkáját, hogy ez a felejthetetlen jótékonysági rendezvényünk
megvalósulhatott! Találkozzunk
jövőre is!
Kalász Suli
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Katolikus hírek

Gondolatok
húsvétra...

Mikor egy ünnepre készülünk,
eszünkbe jutnak a jelzők, amik összekapcsolják az ünnepeket életünkkel. A
Karácsony mint a szeretet és a család
ünnepe, Szent István napja mint nemzeti ünnepünk. Bár az ünnep és em-

lékezés tárgya ugyanaz, de az üzenete
általuk lehet mindig új.
Húsvéthoz is kötődnek jelzők mint az
öröm, a fény.
Örvendetes napunk támadt, énekeljük egyik énekünkben is húsvétkor. Az
asszonyok mennek vasárnap hajnalban
Jézus sírjához, hogy a végtisztességet méltó módon megadják Uruknak.
Hoznak áldozatot, vállalnak megvetést,
lenézést, de a szeretet mindezt megkívánja tőlük, ezért megteszik. Ebben a
hajnali csendben, gyászos hangulatban
hallják a kérdést: „Miért keresitek az
élőt a holtak között?” A válasz felismerése után szaladnak elvinni a hírt a tanítványoknak, mert az örömüket nem
tudják véka alá rejteni. A jó hír, bár nem
mindig népszerű és kapós, de alakít és
formál, megújít.
Húsvét jelképe a gyertya, a fény. Az
ünnepi szentmise sötétben kezdődik,

melybe betör egy láng, mely továbbadva
betölti fényével lassan az egész templomot. A gyertya önmagát adja, ahogy
Krisztus húsvétkor nekünk nem valamit, hanem magát adta. A tiszta szeretet
nem mérlegel és spekulál, hanem próbál magáról megfeledkezve a másikra
tekinteni. A szeretet mint búzaszem
feláldozza magát, de új életre kel, hiszen
kalásszal ajándékoz meg bennünket.
Kívánok mindenkinek áldott húsvéti
ünnepet! Bízom benne, hogy húsvéti
öröme és fénye mindannyiunkat meg
tud újítani, „fel tud ébreszteni mély álmunkból”.

ségekre szabhatók, egyénekre nem.
(Cégem – hiába pucér az alfele – nem
pályázhat EU-s pénzekre, mert a „gazdag” budapesti régióban van. Slusszpassz.) A migráns kérdés kezelése nem
rokonszenves szír orvosra, vagy megygyötört tekintetű, sok nyelven beszélő
állapotos özvegyasszonyra nézve tud
értelmes vagy értelmetlen lenni, hanem
60 millió útrakész embertömegre, amelyik mögött ott készülődik további sok
tízmillió, egy részük még meg sem született. Eszembe jut egy szomorú párhuzam az orvoslás világából. A tumoros
betegségeket iszonyatos erejű kemikáliákkal kezelik, ami a test vonatkozásában egy szőnyegbombázással ér fel.
Ma már ott tart a kutatás, hogy tudják, a rákbetegség egyéni, mint a DNS.
Az lenne az ideális, ha minden tumort
idejében el lehetne kapni, gyors feltérképezéssel ki lehetne fejleszteni az egyedileg arra ható citosztatikumokat, s a
szőnyegbombázásból célzott bombázás
válhatna. Sajnos azonban a betegség
jellege miatt nem csak túl rövid minderre az idő, nem csak túlságosan drága
mindez, hanem túl sok is a tumorbeteg
ehhez az egyéni kezelési módhoz. (Az
orvostudomány persze ez irányban
halad küzdelmes útján.) Ugyanígy a
több tízmilliós bevándorló sereg is túl

nagy ahhoz, hogy egy-egy szír orvos
vagy állapotos kismama alapján lehessen kezelni. A felelősség pedig nagy. A
kismama vagy az orvos elegendő fügefalevél-e csúfságunk eltakarására,
amikor megkéselt lányok szülei előtt
kell elszámolniuk? Bármiféle munkaerőpiaci blabla feljogosít egy vezető
réteget arra, hogy vakon, a sors kezének szerepében tetszelegve mintegy
kalapból kihúzza az áldozatok nevét?
Világítsuk meg tehát a mai farizeusok
csalását: túl azon, hogy az említett venezuelaiak visszatérő magyarok, kérdezzük meg a sok ezer, chemoterápiának
köszönhetően túlélő egykori rákbeteg
nevében tőlük, ne legyen chemoterápia
csak azért, mert az nem elég egyéni,
nem elég célzott? Ha nem tudja a rendszer egyedileg kezelni a szír orvos és
a kismama esetét, akkor ne is kezelje
Európa a bevándorlást a megfelelő határozottsággal? Felelősségünk elsősorban a ránk bízottakkal szemben van, s
csak azután a világ többi nyomorával
szemben. Jézus így figyelmeztet erre:
„ha igazságotok nem több a farizeusok
igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.”
Glasz Péter
Budakalászi Református Egyházközség
presbiter
BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Kelemen László plébános
***
A szent három napon a szentmisék/liturgiáik Budakalászon
16:30-kor, Szentistvántelepen este
7 órakor kezdődnek mindhárom nap.

Élett keresztyén
Él
k
t é szemmell

Mai farizeusok
Hagyományos stúdióbeszélgetés,
hagyományos leosztás: mindkét politikai térfélről a véleményformálók
javából ülnek az asztalnál. A vitában
előkerül a migrációs kérdés is, s a liberális vitázó ártatlan babaszemekkel felvázolja a képet: letelepedési kötvénnyel
is lehetett Magyarországra érkezni,
meg venezuelai polgárokat is fogadna
Magyarország. Az a kérdés tehát, hogy
az EU felé mit mondunk hivatalosan:
egyetlen ember sem jöhet be, vagy
alapos szűrés után mondjuk egy szír
orvos bejöhet? Szerencsére senki nem
vette fel az odadobott kesztyűt s elhalt
a téma, mielőtt szárba szökkenhetett
volna. Én azonban vértolulást kaptam,
mert az én műsoridőm még nem járt le,
meg azután gyermekeim is vannak. A
képmutató összemosás nagy mesterei
– gondoltam magamban -, mindig ezt
csinálják. Ha teszem azt azzal érvelek,
hogy rengeteg gyilkosságot követnek el
a migránsok Európa szerte, az gyalázatos általánosítás, de én fogadjam el a
szír orvos toposzát (akikkel még sajnos
nem lehet megtölteni egy híradót). Nem
értik – vagy teszik a műhülyét -, hogy
nagy – országos vagy kontinentális –
rendszereket nem lehet egyénre szabni.
Oktatás, közlekedés, egészségügy, adórendszer, pályáztatás stb. mind közös-
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Sport

A korán elkezdődött bajnokság minden
mérkőzését le tudtuk játszani, az időjárás
is kedvezett nekünk. Tovább folytatódik
az utánpótlás csapatok szereplése, szinte
minden mérkőzésüket megnyerték. Kiemelkedő az U-14-es korosztály, jelenleg
vezetik a csoportot. Laskai Tamás vezető
edző remek munkával és edzésmódszerrel
tanítja és fejleszti a srácokat. Öröm nézni
a játékukat, a küzdeni akarásukat. Budakalász nagy büszkesége a saját nevelésű,
Kosznovszky Márk, aki az U-17-es Magyar
Labdarúgó Válogatott színeiben lép pályára, neki már a televízió képernyője előtt is
szurkolhatunk. Nagy kitartás, lemondás és

rengeteg munka vezet a sikerhez, de megéri. Minden gyereknek legyen példa Márk!
Sajnos a felnőtt csapat kevesebb sikert
aratott, bízunk benne, hogy megerősödnek hamarosan. A szurkolókon nem múlik
semmi, nem hagyják cserben a csapatot.
A létesítményt szépítjük, karbantartjuk,
nagyon sok a munka. A kis műfüves pálya
körül elkezdtük a régi palánkok cseréjét,
így most halkabb és biztonságosabb lesz.
Szeretnénk egy új, kulturált bejáratot
építeni, ahol a sportolók és a szurkolók
megfelelő körülmények mellett tudnak a
létesítmény területére belépni. Büszkék
vagyunk rá, hogy a Budakalászi Munkás

Sportegyesület
városunk legnagyobb egyesülete, sportolóink létszáma
pedig lassan
eléri a kétszáz
főt. Köszönjük
továbbra
is
Rogán László
polgármester úrnak, az Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek a támogatást.

Kosznovszky Márk

BMSE foci hírek

Sárosi Tibor, BMSE elnök

A Rókás kör hivatalosan is elindult
Szikrázó napsütésben együtt
indult el közel harminc futó, hogy
megtegye a huszonnyolc kilométeres távot, ami a Rókás kör teljesítését jelenti. Az első hivatalos rajtot
Rogán László polgármester indította el. A gyalogos túra és terepfutó verseny az okostelefonok adta
lehetőségeket ötvözik a sporttal és
a természetjárással. Budakalász
Város Önkormányzata a városlakók
részére egyre több olyan lehetőséget biztosít, amely az aktív, egészséges életmódot segíti – éppen ezért
állt támogatóként a kezdeményezés mögé. A továbbiakban várható
egy rövidebb, még többek számára
megtehető út kidolgozása is, amely
városunk nevezetességei mentén
haladna.
A hivatalos rajtra futók, túrázók és
családtagjaik jöttek el. A rendezvényt
Szolnoki János ötletgazda és szervező
nyitotta meg, aki beszédében köszönetét
fejezte ki családtagjainak a háttértámogatásért és az Önkormányzatnak az anyagi
és kivitelezési segítségért. Rogán László

pedig elmondta, hogy az Önkormányzat
rendkívül fontosnak tartja a mozgás, a
sport és az egészséges életmód támogatását és a korszerű, modern, technikák
alkalmazását, ezért állt a kezdeményezés mellé. A hivatalos rajtnak a Kálvária
domb biztosított gyönyörű hátteret. A
versenyen részt vett Tiricz Irén budakalászi terepfutó bajnok és Varga József,
a nemzeti terepfutó válogatott tagja is,
aki 2:20:06 szintidővel új pályacsúcsot
állított be! Aki szeretne részt venni ezen
a szervezett terepfutó versenyen, vagy a
gyalogtúrán, annak előzetesen neveznie
kell a foxtrail.hu weboldalon. A teljesítést
GPS jelek, telefonjaink segítségével iga-
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zoljuk úgy, hogy a megfelelő sorrendben
jelentkezünk be az ellenőrzőpontokon. A
túra szabadon kezdhető bárhonnan, bármikor – ez az egyik legnagyobb előnye,
a másik pedig a szemet gyönyörködtető
útvonal, a Budakalász környéki erdei utakon haladva.
Az eddigi adatok alapján a legrövidebb táv 28 kilométer és 700 méter pozitív szintemelkedést kell leküzdenünk.
Időben ez gyalogolva 8-12 órás mozgást
jelent, futva pedig 3-4 óra alatt tehetjük
meg a távot. A teljesítést a Rókás kör
saját, és a város logójával díszített éremmel jutalmazzák.
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