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A MI MENTÁSKERTÜNK
BUDAKALÁSZ TERMELŐI PIACA
(20-21. OLDAL)

EGYMÁSRA HANGOLVA
A LOVAS HÁZASPÁR 

(22-23. OLDAL)
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TISZTELT BUDAKALÁSZIAK!

A 2011 Egyesület negyedik éve vezeti Budakalászt. Két 
covidos esztendő után a harmadik nehéz év főként a 
rezsiválságról szólt. Igyekeztünk úgy dolgozni, hogy a 
kalászi emberek a kormányzati újratervezések köze-
pette ebből minél kevesebbet érezzenek meg – mondta  
dr. Göbl Richárd évértékelőjében. A legfontosabb célt el-
értük: fenntartottuk Budakalász zavartalan működését. 
Bölcsődéink, az óvodáink, az egészségügyi szolgálta-
tások és az idősek ellátása is zökkenőmentes volt és 
közművelődésre is jutott elegendő forrás. A tervezett 
fejlesztések mellett fontosnak tartottuk, hogy a nehéz 
időkben is legyen közösségi tér, ahol össze tudunk 
jönni, legyen helye és ideje a kultúrának, a művészetek-
nek, hiszen ezek miatt is jó Budakalászon élni – fogal-
mazott a polgármester.

Az egyik legfontosabb téma a településfejlesztés. Milyen évet 
zártunk ezen a területen? 

Komoly tervekkel indultunk el 2022 elején és ebből sok mindent 
sikerült megvalósítani. Voltak olyan beruházások, amelyeket már 
korábban előkészítettünk, elindítottuk és 2022-ben le is tudtunk 
zárni. Arra összpontosítottunk, hogy a saját korlátozott anyagi le-
hetőségeink miatt minél több külső forrást vonjunk be, hazai kor-
mányzati vagy EU-s pályázatok révén. Jó példa erre a Cseresznyés 
utca nyári felújítása, valamint az Omszk park játszóterének és a fit-
neszparkjának megújítása és bővítése háromezer négyzetméteren.   

Budakalász legnagyobb gondja a zsúfolt közlekedés. Az északi 
elkerülő út tervei elkészültek, a kivitelezési tender is lezárult, de 
az építkezés nem indult el. Miben reménykedhetünk? 

Az elmúlt év krónikájához tartozik, hogy a teljes mértékben elő-
készített állami beruházások forráshiány miatt nem indultak el. 

Ezek közül számunkra az északi 
fél-elkerülő út megépítése az 
egyik legfájdalmasabb, ezen 
évek óta dolgoztunk. Eljutottunk 
egy olyan fázisba, hogy az ösz-
szes környező önkormányzattal 
közösen tudtunk összefogni a 
településeink útjainak tehermen-
tesítése érdekében. Nyáron a kivitelező kiválasztása is megtörtént, 
a Kormány azonban a költségvetési nehézségekre való hivatko-
zással úgy döntött, hogy elhalasztja ezt a beruházást. Továbbra 
is azon leszünk, hogy a projekt ne kerüljön a süllyesztőbe. Értjük 
a nehézségeket, de azt szeretnénk, hogy amint lehet, ez legyen az 
első olyan beruházás, ami elindul. Tárgyalásainkon biztató vissza-
jelzéseket kaptunk, a projekt törléséről senki sem beszél. 

Fontos tudni, hogy az évtizedes ígéretek mellett az elkerülő út meg-
építésére Budakalásznak hosszú ideje érvényes szerződése van 
a magyar állammal, ennek a kötelezettségvállalásnak érvényt kell 
szerezni. Ráadásul vannak kevésbé költségigényes részei a beru-
házásnak, például a kisajátításokkal addig is lehetne haladni. A ja-
nuár végi testületi ülésen a képviselők felhatalmazást adtak, hogy 
a cél érdekében minden követ megmozgassak, ennek megfelelően 
fogok eljárni.

Az M0 továbbépítése is régi adósság. Egy évvel ezelőtt arról 
szóltak a hírek, hogy a tervek elkészítésével folytatódik a beru-
házás. Mi történt azóta?

2008 ősze óta a Megyeri híd budakalászi végpontjában végződik 
az M0-s autóút északi szakasza, ami óriási gépjárműforgalmat hoz 
Budakalászra. Az M0 folytatása városunk közlekedésbiztonsága 
és környezetvédelme szempontjából kritikus beruházás, ráadásul 
2012-óta „nemzetgazdasági szempontból kiemelt”, de az elmúlt  

BUDAKALÁSZ A NEHÉZSÉGEK 
ELLENÉRE IS FEJLŐDIK

Omszk park játszótér átadása
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10 évben érdemi előrelépés nem történt. Tavaly a tervek elkészí-
tésére ismételten kiírt feltételes közbeszerzési eljárás lezárult, 
december közepén a szerződést is aláírták. Egy konzorcium ké-
szítheti el a 11-es és a 10-es főút közötti közel 8 kilométeres új 
szakasz terveit; a vállalási ár közel 4 milliárd forint, amit hat hónap 
alatt kell előteremteni. A teljesítési határidő a pénz rendelkezésre 
állását követő 49 hónap. Ez még nagyon messze van, de ha a Kor-
mánynak nem sikerül a szükséges forrást biztosítani, a szerződés 
megszűnik és minden eddigi munka kárba vész. Ha lesz forrás és 
minden ütemesen halad, akkor 2027-ben lehetnek kész a tervek.

Ha már az utaknál tartunk: mire számíthatnak a Patakpart iskola 
környékén élők és azok, akik nap mint nap oda viszik iskolába a 
gyerekeiket? 

A másik nagy beruházás a Patakpart Általános Iskola körüli úthá-
lózat kiépítése. A Kőbányai úttól a Klisovác utcáig terjedő nagy 
projektet a Kormánnyal szorosan együttműködve készítettük elő. 
A tervek itt is elkészültek, a kivitelezői közbeszerzés is eredmé-
nyesen lezajlott, és fontos körülmény, hogy az eredetileg tervezett 
költségkereten belül vagyunk. Az aláírt szerződés alapján azonnal 
kezdődhetnének a munkálatok, azonban a Kormány egyelőre erre 
a beruházásra sem biztosított forrást. 

Hogy látja, melyik beruházás megvalósulására van nagyobb esély?

A Patakpart iskola körüli beruházás „csupán” 1,2 milliárd forintos 
költségű, így ennek az elindításában nagyon reménykedünk. Az 
északi elkerülő út már több tízmilliárdos fejlesztés, ami a 11-es út 
szélesítését és több nagy csomópont kialakítását is magába fog-
lalja, többek között a HÉV-síneken történő különszintű átvezetést.  

Milyen fejlesztések zajlanak a városban? 

Az Európai Uniós pályázatokon nagyon jól szerepeltünk: nemrég 
adtuk át a megújult Omszk-parki játszóteret és fitneszparkot, pá-
lyázatot nyertünk a Telepi óvoda teljes belső rekonstrukciójára és 
ennek keretén belül energetikai fejlesztéseket is végre tudunk haj-
tani. Szintén pályázati forrásból megújul a Szentistvántelepi Temp-
lom, illetve a Cserkészház felújítása is gőzerővel zajlik. 

Az új Vasút sori óvoda építése is folyamatban van, továbbra az a 
cél, hogy szeptemberben elindulhasson az új, 4 csoportos intéz-
mény, melyet a katolikus egyház fog üzemeltetni. Ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy ezek mellett saját erőből is meg tudtunk való-
sítani fontos fejlesztéseket, útépítéseket és a város közterületeinek 

zöldítését is. Az elmúlt három évben 663 fát ültettünk el, a fásítási 
programot idén folytatjuk.

Budakalász az elmúlt időszakban kinőtte az Egészségházat és a 
Faluházat is. Milyen lehetőségek vannak a bővítésre? 

Valóban így van, és örömmel mondhatom, hogy a Faluház és az 
Egészségház fejlesztése, bővítése is elkezdődik ebben az évben. 
Az Egészségházban a gyermekrendelő bővítése mellett európai 
uniós forrásból egy olyan korszerűsítést is végrehajthatunk, mely-
nek köszönhetően az energiaszámla jelentősen csökkenhet. Ennek 
fontosságát a drasztikus rezsinövekedés miatt nem kell magya-
rázni. Ugyancsak egy sikeres pályázatunknak köszönhetően meg-
újul a Faluház külső környezete, a rendezett udvaron szabadtéri 
színpadot fogunk építeni, illetve további műszaki fejlesztések is 
lesznek az épületben. 

Többször is elhangzott, hogy a Faluház mellett egy új közösségi 
teret szeretne a városvezetés. Mik a hosszú távú elképzelések 
ezen a téren? 

Hosszú távon a szomszédos szövőgyár területén szeretnénk majd 
egy nagy kulturális-közösségi teret kialakítani. A zeneiskola bővítése 
mellett a tervek között szerepel egy hangversenyterem és egy ren-
dezvénycsarnok kialakítása is. A fejlesztési koncepció első tervei 
elkészültek, mielőtt azonban bármibe belefognánk, a korábbi gyárt-
erület környezetszennyezésének teljes körű felmérése és a rekulti-
váció elvégzése szükséges. A legfontosabb fejlemény ezügyben az, 
hogy a környezetvédelmi hatóság elfogadta az érveinket, így nem 
bennünket terhel mindennek a költsége. A teljes körű felmérést no-
vemberig kell elvégezni, az Agrárminisztérium rendelkezik azzal az 

A Patakpart iskola körüli úthálózat jelenlegi állapota

A Vasút soron új, 120 férőhelyes óvoda épül
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állami forrással, amiből ezt finanszírozni kell. A felmérések eredmé-
nyei alapján születik majd döntés a terület kármentesítésértől.   

Hogy áll a két évvel ezelőtt feltárt környezetszennyezés meg-
szüntetése az egykori gyárterületen?

A két évvel ezelőtt vett minták komoly szennyezést mutattak a vá-
rosunk központjában álló vízbázisvédelmi területen. Kitartó nyo-
mozással sikerült kideríteni a gyárterületen a nyolcvanas években 
létesített megfigyelőkutak körülményeit, majd a megszerzett doku-
mentumokat átadtuk az állami-hatósági szereplőknek. Az elmúlt 
bő egy évben a határértékeket meghaladó önkormányzati mérések 
hatósági ellenőrzése, valamint annak megállapítása zajlott, ki fogja 
helyreállítani a környezetet ért károkat, és ki felel az egykor állami 
irányítású gyár okozta szennyezésért. A környezetvédelmi hatóság 
elfogadta az érveinket, így nem bennünket terhelnek a költségek. 
A teljes körű felmérést novemberig kell elvégezni. Ez után születik 
majd döntés a terület kármentesítéséről. Állami szerepvállalással 
folytatódik a városunk tulajdonában álló terület rehabilitációja és 
megnyílhat az út a terület közösségi fejlesztése előtt. Ne feledjük, 
hogy a gyárterület vízbázisvédelmi övezetbe tartozik. A károk elhá-
rítása így rajtunk kívül további 13 környékbeli település vízellátásá-
nak biztonsága miatt is fontos.

A drasztikusan megemelkedett rezsiköltségek és az elszabaduló 
élelmiszerárak mellett a megélhetés egyre többeknek okoz gondot.

A társadalmi és szociális krízishelyzetekre felkészülve szeptember-
ben ezért döntöttünk a szociális támogatási rendszer kibővítéséről. 

A rászorulók azóta a lakásfenntartási és a szociális tűzifa támoga-
tás mellett rendkívüli rezsitámogatásra is pályázhatnak. Bővítettük 
a már meglévő lakásfenntartási támogatás jogosultjainak körét és 
jelentősen emeltük a támogatási összeget is. Új lehetőség a rend-
kívüli rezsitámogatás, amely jövedelemhatártól függően azoknak 
adható, akik legalább részben versenypiaci árak megfizetésére 
kényszerülnek, de azok is igénybe vehetik, akik a lakásuk fűtését ki-
zárólag szilárd tüzelőanyaggal tuják megoldani. Igyekszünk segíteni 
a budakalászi időseket, hiszen sokan nehezen jönnek ki a nyugdíj-
ból. Az év végén több mint kétezer, főként alapvető élelmiszereket 
tartalmazó csomagot osztottunk szét közöttük.

A 2011 Egyesület választási programjában a városi közösségek 
támogatása hangsúlyosan szerepelt. 

A város jövőjét hosszú távon meghatározó ügyekben nagyon fon-
tosnak tartjuk, hogy kikérjük a budakalásziak véleményét. Ezt a 
gyakorlatot a jövőben is folytatni fogjuk. A személyes találkozások 
továbbá a közösségépítés fontos alkalmai is. Hosszú előkészítő 
munka és számos, részben még előttünk álló lakossági fórum után 
idén elkészül az új építési szabályozás, ami fontos lépést jelent majd 
az élhetőbb Budakalász megteremtése felé. Emellett továbbra is 
fontosnak tartjuk a közösségi célokat szolgáló kezdeményezések 
felkarolását. A városi kulturális és sportélet mellett támogatjuk a 
nemzetiségek és a helyi civil szervezetek törekvéseit, gondoljunk 
például a helyi cserkészcsapatra, vagy a Gyalogbusz mozgalomra. 
A nehézségek ellenére idén is támogatni fogjuk a közhasznú civil 

kezdeményezéseket. 

Nehézségeket említett, milyen évre számít, mit 
hozhat a 2023-as esztendő?

Ahogyan az elmúlt években, idén is takarékosan 
fogunk gazdálkodni. A bizonytalan gazdasági körül-
mények miatt óvatosan kell terveznünk, hogy meg-
őrizzük a város működőképességét. A kötelezően 
ellátandó feladataink ellátására kapott állami forrá-
sok reálértéke évek óta csökken, ráadásul évről évre 
növekvő elvonások is terhelnek minket. Idén például 
szolidaritási hozzájárulás címén már 158 millió fo-
rintot kell befizetnünk a központi kasszába. Ebben 
a helyzetben továbbra is nagy hangsúlyt kell fektet-
nünk a pályázati forrásokra, döntően ezekből tudjuk 
finanszírozni a város fejlesztését. Szerencsére az 
elmúlt évek nehézségei már megedzettek minket. 
Folytatjuk az országos politikai pártoktól független 
munkát, hittel, tisztességgel Budakalászért.

(A kompenzációs listáról bekerült önkormányzati kép-
viselőket (Máté István - Fidesz, Rogán László - Fidesz, 

és Tolonics István - Fidesz) is felkértük, hogy a 
Hírmondóban foglalják össze véleményü-

ket, terveiket, de vagy nem válaszoltak, 
vagy nem kívántak élni a lehetőséggel 

– szerk.)

Orosz Ferenc

MÁRCIUS 4-ÉN VÁROSTAKARÍTÁSI 
AKCIÓ BUDAKALÁSZON!
Budakalász Város Önkormányzata ismét meghir-
deti a tavaszivárostakarítási akciót. 2023. március 
4-én, szom baton. Minden budakalászi lakosra,  
családokra, lakóközösségekre és baráti társasá-
gokra számítunk, akik szeretnének tenni városunk 
tiszta, rendezett környezetéért. 

A környezetvédelmet szem előtt tartó civil szerve-
zetek, egyesületek és cégek segítségét is várjuk. A 
munkavégzéshez szükséges zsákot, kesztyűt és kon-
ténereket az Önkormányzat ingyenesen biztosítja. 

Az akcióra való előzetes jelentkezést Fetterné Ferenczy  
Beatrix környezetvédelmi irodavezető várja 
legkésőbb 2023. március 1-ig a ferenczy.
beatrix@budakalasz.hu  e-mail címen 
vagy munkanapokon a +36 (70) 984 
9833-as telefonszámon.

Köszönjük!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A jelképes „strandadó” 
a budakalásziakat nem érinti
Január végén a sajtó kiemelt helyen foglalkozott a „budakalászi 
strandadó” bevezetésével, időnként téves információkat is kö-
zölve. Akármilyen nehéz is a gazdasági helyzet, Budakalászon 
nem emelkednek a lakosságot terhelő adók. A vállalkozások 
terhei ugyanakkor növekednek: három év után ismét emelkedik 
a vállalkozók építmény– és telekadó fizetési kötelezettsége, ami-
vel igazodunk a környező települések adószintjeihez. Ezen felül a 
motoros vízi járművek korábbi adókedvezményének eltörléséből, 
valamint a belépőjegyváltás-köteles vízisportokat terhelő új tele-
pülési adó bevezetéséből számítunk további bevételekre.

A helyi adóbevételek növelésére nagy szükség van, mert a központi 
elvonások tovább emelkednek: Budakalásznak idén már 158 mil-
lió forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie az államkasszába. 
A kötelező önkormányzati feladatok finanszírozására a központi 
költségvetésből érkező összeg még a rezsiköltségek támogatásá-
val együtt sem követi a magas inflációt, így a hiányzó forrásokat 
a város saját bevételeiből kell pótolni. A városvezetés célja, hogy 
az adóbevételek növelése minél kevésbé érintse a budakalászia-
kat, így a lakosságot leginkább érintő kommunális adó mértéke 
továbbra is változatlan marad.

Budakalászon korábban nem volt idegenforgalmi adó, a szálláshe-
lyek kis száma ezt nem is indokolta. Az elmúlt években azonban 
jelentősen megnövekedett a tavakhoz látogató „egynapos turisták” 
száma, a belépőjegyenként 200 forintos adófizetési kötelezettség 
őket érinti. A belépőjegyet váltó budakalásziak (budakalászi lak-
címkártyával rendelkezők) azonban mentességet élveznek.

Január végén több sajtótermék is foglalkozott a „budakalászi 
strandadó” bevezetésével. Általában tényszerűen, de volt olyan te-
levízió, ahol – az önkormányzat egyértelmű tájékoztatása ellenére 
– úgy jelent meg a tudósítás, hogy „belépőjegyenként 200 forintot 
kell fizetniük a budakalásziaknak”, majd azzal folytatták, hogy „a 
helyieknek nem tetszik a baloldali önkormányzat által kivetett adó”. 

Azon túl, hogy a várost 2019 óta vezető 2011 Egyesület se nem 
baloldali, se nem jobboldali, hanem civil és lokálpatrióta, a buda-
kalászi lakosokra egyértelműen nem vonatkozik a jelképes 200 
forintos adó.

Az adó jogszerűségét illető kérdésekkel kapcsolatban fontos körül-
mény, hogy szeptemberben, jóval az új adónem bevezetése előtt, 
a Polgármesteri Hivatal megkereste a Pénzügyminisztériumot és 
előzetes állásfoglalást kért. A Pénzügyminisztérium a januári is-
mételt megkeresésre jelezte: forduljunk a Kormányhivatalhoz, ők 
az illetékesek. Megtettük, várjuk az állásfoglalásukat.

Önálló iskolaorvos, óvodavezetői 
pályázat – üléseztek a képviselők
Idei első ülésén tizenhárom napirendi pontot tárgyalt a budaka-
lászi Képviselő-testület. A képviselők egyebek mellett döntöttek 
a védett utakra történő behajtás rendjéről szóló rendeletet mó-
dosításáról, valamint 30 km/órás korlátozott sebességű övezet 
kialakításáról a Vasút soron. A Képviselő-testület állást foglalt 
Budakalász és a térség élhetőségét alapvetően befolyásoló fel-
függesztett vagy évek óta egyhelyben álló állami közútberuházá-
sokkal kapcsolatban is.

A napirendi pontok tárgyalása előtt dr. Göbl Richárd polgármester 
szólt a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb esemé-
nyeiről. Egyebek mellett beszámolt arról, hogy Budakalász 102,5 
millió forint rezsitámogatásra kapott ígéretet a Miniszterelnöksé-
get vezető minisztertől. Ez nagy segítség, hiszen nagyrészt lefedné 
a városi gáz és villanyszámlák drasztikusan megemelkedett költsé-
geit. Hozzátette, a központi költségvetésbe fizetendő szolidaritási 
járulék 158 millió forintra nőtt, és a harmadik éve emelkedő infláció 
hatásait is a városnak kell kigazdálkodnia. A kötelező feladatok for-
rását saját bevételekből kell pótolnunk. A Polgármester jelezte: az 
idei költségvetést februári ülésén tárgyalja majd a testület.

A Képviselő-testület 2022 nyarán fogadta el a védett utakra történő 
behajtás rendjéről szóló rendeletet. A Pest Megyei Kormányhiva-
tallal történt egyeztetések után most úgy döntöttek, bővítik a be-
hajtási engedélyre jogosult személyi kört a gyám, illetve a gondnok 
személyével.

Képviselői kezdeményesre a Vasút soron 30 km/órás korlátozott 
sebességű övezet kerül kialakításra, a közlekedés biztonsága, va-
lamint a lakók környezeti terhelésének csökkentése érdekében. Az 
övezet kezdete és vége táblákat a Vasút sor északi oldalán Gyár 
utca déli becsatlakozása előtt közvetlenül helyezik ki, míg Vasút 
sor déli oldalán a Sport utcai csatlakozásnál meglévő oszlopokra 
teszik majd fel.

A testület elfogadta a város területén működő 4 háziorvosi és 2 házi 
gyermekorvosi körzet ellátásáról szóló 2022. évi beszámolókat. A 
képviselők tavaly döntöttek arról, hogy önálló iskolaorvosa lesz a 
közel 1600 óvodás és általános iskolás budakalászi gyermeknek. 
Dr. Gál-Muntyán Ágnes orvos, csecsemő– és gyermekgyógyász 
szakorvos február 15-én kezdi meg munkáját az Egészségházban.

A testület arról is döntött, hogy nyilvános pályázatot ír ki a Nyit-
nikék Óvoda intézményvezetői tisztségének ellátására, mert a je-
lenlegi óvodavezető öt éves vezetői kinevezése júliusban lejár. Azt 
is megszavazták, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2023-ban au-
gusztus 7.  és augusztus 20., valamint december 20. és december 
31. között lesz igazgatási szünet.

2021-ben egy felnőtt napijegy hétközben 3900, a hétvégén 4400 forint; a 
családi napijegy 10 500, illetve 11 900 forint volt. A helyben strandolni vágyó 
budakalásziak eddig félárat fizettek. Annak érdekében, hogy a helyi lakosok 
számára továbbra is ösztönözzük a szolgáltatások igénybevételét, rájuk nem 
vonatkozik a települési adó.
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Fuldoklunk a városunkon áthaladó rengeteg autótól. A for-
galommal együtt járó zaj– és levegőszennyezés csökken-
tése érdekében mindent meg kell tenni a rendkívül lassan 
haladó M0 és az Északi elkerülő út megépítéséért. Dr. Göbl 
Richárd polgármester Lázár János építési és közlekedési 
miniszternek összefoglalta a budakalászi érveket.
A közelmúltban fontos kormányzati döntések születtek Budakalász 
élhetőségét, az átmenő forgalom csökkentését szolgáló állami köz-
útfejlesztési beruházások elhalasztásáról, illetve a függőben lévő 
tervezési feladatokról. Az Északi elkerülő út megépítése és az M0 
autóút 10-es útig tartó szakaszának továbbépítése régóta kiemelt 
közérdek, a polgármester ezért felhívta a Kormány felelős döntés-
hozóit az M0 következő szakaszának megtervezéséhez jelenleg hi-
ányzó forrás biztosítására, illetve a Budakalászt északról elkerülő 
út kevésbé költségigényes előkészítő munkafázisainak folytatására.

Budakalászt északról elkerülő út 
(1108. és 1111. sz. utakat a 11-es főúttal összekötő út)

Budakalász az elmúlt években katalizátora volt a belső útjaink zsúfolt 
forgalmát és az ezzel járó környezeti károkat csökkentő Északi elke-
rülő út megépülését célzó szakmai munkának. A térség országgyűlési 
képviselője is közbenjárt a régóta várt állami beruházás megvalósítá-
sáért, de a kivitelezési tendert a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
2022 júliusában – fedezet híján – eredménytelennek nyilvánította.  

Az elkerülő út Budakalász kihagyásával terelné a pilisi régióból, illetve 
Pomáz felől Budapest felé és vissza a közúti forgalmat. Az útszakasz már 
1985-ben bekerült a rendezési tervekbe. Megépítése a Megyeri híd 1999. 
szeptemberi környezetvédelmi engedélyében – a híd megépítésével egyi-
dejűleg – hatósági kikötésként szerepelt, ennek ellenére elmaradt. 

2008-ban született meg az a megállapodás, amelyben a Magyar Állam 
kötelezettséget vállalt az elkerülő út megépítésére. Ennek elmaradása 
miatt Budakalász állami kompenzáció jogosultjává is vált, amelynek 
teljesítése ugyancsak elmaradt. A kompenzáció érvényesítése érde-
kében indított peres eljárást 2016 októberében a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, a NIF Zrt. és Budakalász Város Önkormányzata közötti 
hármas megállapodás zárta, ennek az elkerülő út megépítése az egyik 
fontos eleme. A megállapodásban a kormányzati-állami szereplők vál-
lalták, hogy a megépítéséhez szükséges költségvetési források érde-
kében mindent megtesznek. Az elmúlt 6 évben ez szintén elmaradt. 

A budakalásziak mellett az egész Pilis-Dunakanyar térség számára je-
lentős előrelépést hozna a beruházás megvalósítása, hiszen a környező 
településeken is óriási az átmenő forgalom. Az elkerülő út kiviteli tervei 
tavaly elkészültek, a megépítésére kiírt tender is eredményesen lezárult, ki-
zárólag a pénzügyi fedezet hiánya akadályozza a munkálatok elkezdését. 

Budakalásznak régóta megalapozott közérdeken nyugvó jogos igé-
nye az Elkerülő út megépítése. Ezért felhívjuk a Kormány felelős dön-
téshozóit, hogy intézkedjenek a kivitelezési előkészületek kevésbé 
költségigényes munkafázisainak (pl. a nyomvonal miatt érintett terü-
letek kisajátítása) folytatásról, hogy a szükséges forrás rendelkezésre 
állása esetén azonnal indulhasson az útépítés – áll a Lázár János épí-
tési és közlekedési miniszternek küldött levélben.

M0 autóút 
(M0 északi szektor 10. és 11. számú főutak közötti szakasz)

A gyorsforgalmi út munkálatai 1987-ben kezdődtek. Az M0 első szaka-
sza 1990-ben készült el, majd a következő közel két évtizedben teljes 
hosszában átadták a déli, a keleti, majd az északi szektor első szaka-
szát is. 2008-ban Budakalász határáig elkészült az M4-es autóút és az 
M3-as autópálya közötti, valamint a 2-es főút és a 11-es főút közötti 
útszakasz, ami magába foglalja a Megyeri hidat is. 

Tizennégy éve városunkban végződik az M0 autóút, amely közleke-
désbiztonsági és környezetvédelmi szempontból egyaránt kritikus 
gépjárműforgalmat terel Budakalász szűk útjaira, százéves infrastruk-
túrájára. A kelet-nyugati és az észak-déli átmenő forgalom Budaka-
lász központjában nap mint nap keresztezi egymást, és akár félórás 
várakozással járó torlódásokat idéz elő. Egy 2012-es kormányrendelet 
szerint az M0 gyorsforgalmi út 11-10. számú főutak közötti északi sza-
kasz megépítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházás, de érdemi előrelépés az elmúlt tíz évben nem történt. 

Az M0 autóút folytatása Budakalász és a térség élhetősége szem-
pontjából ugyancsak kulcsfontosságú, ezért üdvözöltük, hogy 2022 
decemberében a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. lezárta az évek 
óta húzódó tervezési tendert, eredményt hirdetett és megkötötték a 
szerződést. 

A nyertes építészirodákkal kötött megállapodás csak a hazai költség-
vetési forrás rendelkezésre állása esetén lép hatályba. A feladatokat 
49 hónap alatt kell elvégezni.  Ez ugyan nagyon messze van, de ha a 
Kormány 2023 júniusáig nem különíti el a tervek elkészítéséhez szük-
séges 3.999 milliárd forintot, a decemberben kötött megállapodás 
megszűnik és minden eddigi erőfeszítés kárba vész. 

Felhívjuk a Kormány felelős döntéshozóit, biztosítsák az M0 gyors-
forgalmi út 11-10. számú főutak közötti északi szakasz tervezésé-
hez szükséges pénzügyi fedezetet annak érdekében, hogy a kiviteli 
tervek mihamarabb elkészülhessenek. 

Szeretnénk jelezni: megértjük a Kormány elmúlt évben kialakult gazda-
sági-pénzügyi nehézségeit, de az áldatlan közlekedési állapotok miatt 
nem tudunk és nem is akarunk eltekinteni a korábbi hatósági határo-
zatok és szerződéses kötelezettségek számonkérésétől és betartatá-
sától – fogalmazott dr. Göbl Richárd polgármester.

M0 ÉS ÉSZAKI ELKERÜLŐ ÚT
– be kell tartani a kötelezettségeket és az ígéreteket
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HELYI HÍREK Nyomoz(gat)nak
December végén tanúkihallgatásokkal 

folytatódott a Kálváriatelkek eladása miatt indult nyomozás. Az el-
járás a Szentendrei Járási Ügyészség felügyelete mellett immár 4. 
éve tart. Mások mellett az önkormányzati vagyon eladását ellenző, 
NEM-mel szavazó akkori ellenzéki képviselőket is meghallgatták, 
illetve átiratban további kérdések is érkeztek. A Pest Megyei Ren-
dőr-Főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osz-
tálya a 2011 Egyesület és az Állami Számvevőszék bejelentése 
nyomán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indította az eljárást. 2019 no-
vemberében a korábbi ingatlanértékesítési és ingatlanhasznosítási 
gyakorlat felülvizsgálatára vizsgálóbizottság alakult. Az elvégzett 
munkáról Kóder György elnök a Hírmondó 2020 novemberi számá-
ban részletesen beszámolt.

A szűk utcák ingatlantulajdonosainak 
összefogása is szükséges 
az infrastruktúra fejlesztésekhez
A január első napjaiban lehullott nagy mennyiségű csapadék is-
mételten felhívta a figyelmet város több területén, például a Berdó 
vagy a Duna-parti üdülőövezet bizonyos utcáiban jellemző csapa-
dékvíz-elvezetési problémákra.

Az elmúlt évtizedekben kialakult, átgondolatlan telekstruktúra 
miatt a szűk utcákban egyszerűen nincs hely szikkasztóárkok léte-
sítésére, ezért a nagyobb esők után hatalmas tócsák alakulnak ki. 
A közműfejlesztéshez szükséges utcaszélesség legalább 8 méter, 
de jelenleg van, ahol alig 3 méter széles az utca. A helyzet javításá-
nak alapfeltétele az ingatlantulajdonosok összefogása.

Ahogyan Nagel István alpolgármester a Duna-parti ingatlantulajdo-
nosok legutóbbi lakossági fórumán is jelezte, a közműfejlesztés-
hez, például a csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítéséhez az első 

lépés a telekrendezés, amihez 
elengedhetetlen az ingatlantu-
lajdonosok összefogása. A szűk 
utcákat szélesíteni szükséges, 
az átadott közterületekről a ke-
rítéseket vissza kell húzni, hogy 
legyen helye a szikkasztóárkok-
nak és az egyéb közműveknek. 

Ahol a lakossági összefogás létrejön és szándékukat jelzik az Ön-
kormányzat felé, az új szabályozási terveken ezek már rövidtávon 
átvezetésre kerülhetnek (az új szabályozás elkészítése az Élhető 
Budakalász Program keretei között folyamatban van).

A zárt csapadékvíz-elvezetés kialakítása szilárd útburkolattal szin-
tén előrelépés lehet az ingatlantulajdonosok számára. A telkek 
értékét is jelentősen növelő fejlesztéshez az útérdekeltségi ren-
deletnek megfelelően – a lakossági önrész vállalása mellett – a 
költségek felét az Önkormányzat állja, amire pályázni lehet. A rég-
óta indokolt közműfejlesztések első lépése tehát a lakók közös 
szándékát tükröző telekrendezés, melyhez a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki és Főépítészi Iroda minden szakmai segítséget megad.

Fontos lenne arról is meggyőződni, hogy a csapadékvíz-szikasz-
tást a szabályoknak megfelelően mindenki a saját telkén végzi el, 
és nem vezeti ki a vizet az utcára.

Felszámolták az Ország úti 
illegális szemétlerakót
A III. kerület és Budakalász határán, az Ország úton egy elha-
gyott, magánkézben lévő ingatlanon az elmúlt években  illegális 
szemétlerakó alakult ki. 2022 őszén a szemét az ingatlan kerí-
tésén is túlfolyt. Bár a szemétlerakó nem budakalászi területen 
volt, Budakalász is kezdeményezte a szeméthegy felszámolását. 
Mára a hatalmas mennyiségű hulladék eltűnt, a telek üres. Ez-
úton is köszönjük az illetékesek közreműködését!

Mint korábban megírtuk, dr. Göbl Richárd polgármester 2022 má-
jusában levélben kereste meg óbudai kollégáját, dr. Kiss Lászlót és 
együttműködést kért tőle a széttelep felszámolásának ügyében. A 
III. kerületi Polgármesteri Hivatal ezután arról tájékoztatott, hogy az 

ügy a Kormányhivatalhoz 
került, az ingatlan ugyanis 
magántulajdonban van 
és a hulladék onnan ke-

rült a közterületre. Mindkét önkormányzat levelet írt a Pest Megyei 
Kormányhivatalnak, hogy jelezzék a Környezetvédelmi Hatóság 
felé a problémát. A Kormányhivatal feljelentést tett az ügyben, a 
III. Kerületi Rendőrkapitányság pedig nyomozást indított. A ható-
sági intézkedésnek köszönhetően azóta eltűnt a szeméthegy, az 
ingatlanton felhalmozódott hulladékot elszállították.

Szajkóra lőttek a Jankovics utcában
Egy szajkó lelövéséről érkezett lakossági 
bejelentés a Városrendészethez. A bejelentő 
állítása szerint a madarat a szárnyán találták 
el, az állat ellátásáról ő maga gondoskodott.

A légpuskák használatára szigorú szabályok 
vonatkoznak. „7,5 joule, vagy annál kisebb 

csőtorkolati energiájú tűzfegyver, légfegyver, festéklövő fegyver 
csak pincelőtéren, szobai lőtéren, céllövöldében, bekerített magán-
területen, a fegyver használatára vonatkozó biztonsági előírások 
betartása mellett, kizárólag sportlövésre, vagy céllövésre használ-
ható” – a jogszabály szerint. Állatokra lőni tehát tilos.

Ha valaki madarakra, vagy állatokra lövöldöz, azonnal jelentenünk 
kell a rendőrségnek, vagy fordulhatunk a Városrendészethez is, 
akik megteszik a szükséges lépéseket, mivel ilyen esetben felfegy-
verkezve elkövezett garázdaság és állatkínzás gyanúja is felvetül. 
A rendőrségi bejelentés ez esetben sem maradt el.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 évi C törvény 244 § (1) be-
kezdése szerint gerinces állat bántalmazása az állat maradandó 
egészségkárosodása vagy pusztulása esetén két évig terjedő sza-
badságvesztést vonhat maga után.

A szajkót (népies nevén mátyásmadarat) lehet szeretni vagy nem 
szeretni, de a vonatkozó jogszabályokat mindenképpen be kell tartani.

A novemberi és a jelenlegi 
állapotok
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A doni hősökre és áldozatokra 
emlékeztünk
80 éve, 1943 januárjában a II. Magyar Hadsereg távol a határok-
tól megsemmisítő vereséget szenvedett. A Don-kanyarba meg-
felelő fegyverzet és felszerelés nélkül küldött katonák az orosz 
télben nem kerülhették el a 
katasztrófát. Az elesettek, el-
tűntek és fogságba kerültek 
számát a történészek 100-120 
ezer főre teszik. Január 22-én 
a világháborúk budakalászi 
katona-áldozatai nak és hősei-
nek neveit megőrző emlékmű 
megkoszorúzása után a tiszteletükre emlékmenet is indult.

A megemlékezést a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) 
rendezte a kalászi katolikus templom kertjében álló Hősök Emlék-
művénél. Az eseményt Bíró Sándor nyugalmazott rendőrezredes, 
a MATASZ Pest Vármegyei Szervezet elnöke nyitotta meg, majd 
dr. Göbl Richárd polgármester mondott beszédet. Megemlékezé-
sét Illyés Gyula soraival kezdte: „Ne feledd a tért, ahol elestek ők, 
a földet se feledd, bárhol hulltak el ők.” Kiemelte, hogy talán már 
senki sem él azok közül, akik a harcokat túlélve hazajutottak, akik 
túlélték a Don-kanyar katasztrófáját, így az események részesei 
nem idézhetik már fel a múltat. A feladat immár az utókoré, hogy a 
hősökre emlékezzünk és emlékeztessünk: „Nyugodjanak békében! 
Emlékük fényes csillagként ragyogjon felettünk az égen, mi pedig 
ígérjük: nem felejtünk!” A beszédek után Bíró Sándor és dr. Göbl 
Richárd megkoszorúzták az emlékművet, majd az esemény Varga 
Zoltán plébános atya áldásával zárult.

Február 15-től önálló iskolaorvosa lesz 
a budakalászi gyerekeknek
Budakalász képviselő-testülete 2022 májusában döntött arról, 
hogy önálló iskolaorvosa lesz a városnak. Dr. Gál-Muntyán 
Ágnes február 15-én kezdi meg munkáját az Egészségházban.

Az elmúlt években a településen dolgozó gyermekorvosok, Tordas 
Dániel és Dalloul Hicham látták el az iskolaorvosi feladatokat is, 
februártól azonban külön szakember foglalkozik ezzel a területtel 
teljes állásban. Dr. Gál-Muntyán Ágnes csecsemő és gyermekgyó-
gyász február 15-én kezdi meg a munkát az Egészségház föld-
szintjén.

„Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondos-
kodik az iskola-egészségügyi ellátásról. Az iskolaorvos feladata 
az iskolák és óvodák ellátása, feladatait az iskola-egészségügyi 
ellátásról szóló rendelet határozza meg.” Eszerint az óvodás korú 
gyermekek és az iskolai tanulók egészségi állapotának vizsgálata, 
követése, az alkalmassági vizsgálatok elvégzése, a közegészség-
ügyi és járványügyi feladatok kezelése és az elsősegélynyújtás tar-
tozik ide, valamint az aktív részvétel a nevelési-oktatási intézmény 
egészségnevelő tevékenységében és a környezet-egészségügyi 
feladatok ellátása. Az iskolaorvos mindezek mellett nyilvántartás 
vezet a gyermekekről, valamint dokumentálja az elvégzett vizsgá-
latokat és a beadott oltásokat.

Dr. Gál-Muntyán Ágnesnek sikeres munkát kívánunk Budakalászon!

Speciális szolgáltatással bővült a 
Dunakanyari Család– és Gyermekjóléti 
Intézmény Központja
A Dunakanyari Család– és Gyermekjóléti Intézmény Központja új, 
speciális feladattal, megyei szintű fogyatékosságügyi tanácsadó 
szolgáltatással bővült. Számos szociális kérdésben felkereshetjük 
a szentendrei központot, forduljunk hozzájuk bátran, bizalommal!

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok:

• segítségnyújtás szolgáltatások igénybevételéhez
• megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsola-

tos információnyújtás
• tartósan beteg, súlyosan halmozottan fogyatékos személyek 

hozzátartozóinak információs segítségnyújtás
• tanácsadás biztosítása fogyatékos személyek, fogyatékos gyer-

meket nevelő családok, hozzátartozók és fogyatékos gyermek-
kel foglalkozó szakember számára, személyesen, telefonon vagy 
elektronikus úton

• érvényes és aktualizált ismeretek, információk gyűjtése a fo-
gyatékos személyeket érintő ellátásokról és szolgáltatásokról, 
speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi és regionális 
eseményekről tájékoztatás

• sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók számára elérhető 
oktatási nevelési intézmények, szolgáltatások, ellátások

Fogyatékosságügyi tanácsadók: Deák Julianna (szociálpedagó-
gus), Bognár Réka (gyógypedagógus).

Személyes ügyfélfogadás helyszíne és időpontja:
Szentedre, Dunakorzó 25, P’Art mozi épületében a földszinten,
hétfőn 08:00-tól 12:00 óráig, pénteken 12:00-től 14:00 óráig.

Elérhetőség:
Telefon: +36 20-565-3038, +36 20-565-2616
Email: julianna.deak@dunakanyari.hu,bognar.reka@dunakanyari.hu

Bővül az állandó kínálat, 
a nyáron elkezdődhet a felújítás
Az év végi szünetet követően újra megnyitotta kapuit a Faluház. 
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár szeretné bővíteni ed-
digi kínálatát, a tervek szerint pedig nyáron elkezdődik a külső 
területek felújítása.

„A legjobb hír az, hogy kinyitottunk és normál üzemmódban dolgozunk 
tovább. A környezetünkben sajnos sokan bezártak az energiaválság 
miatt, mi viszont bővítjük az állandó kínálatunkat és új programokat is 
tervezünk” – mondta lapunknak Benkó Attila intézményvezető.

Az első nagy eseményre sem kell sokat várni: január második hét-
végéjén tartották meg Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák kon-
certjét a bálteremben. A formáció az Egyesült Államokban felvett 
új lemezének anyagát mutatta be ezen az estén, illetve régi sláge-
rekkel is készült. Időközben már körvonalazódnak az év további 
fontos programjai. A művelődési ház munkatársai egy sikeres pá-
lyázatnak köszönhetően nyári gyermektábort is szerveznek majd.

A Faluház kertjének megújulása az idén kiemelt projekt. Ugyancsak 
egy sikeres pályázatnak köszönhetően lehetőség lesz a Faluház 
külső környezetének rendezésére, új szabadtéri színpad kialakítá-
sára és további műszaki fejlesztésekre is. A munka a tervek szerint 
június elején kezdődik.



10 BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Újévi szerencsehozó buli a felső tagozatnak

Az idei év a megszokottól sokkal később, január 9-én kezdődött 
az iskolások számára. Úgy gondoltuk, ha már 13. épp péntekre 
esik, akkor erre a napra szervezzünk a felsős diákoknak egy 
szerencsehozó újévi bulit. Különösen nagy szüksége volt ugyanis 
a szerencsére (no meg persze a tudásra is) a nyolcadikos 
diákjainknak, akik január 21-én, 10:00 órától írták a a központi 
írásbeli felvételi vizsgát matematikából és magyarból. A gyerekek 
elmondása szerint a magyar nem volt túl nehéz, de a matematika 
feladatsor teljesen váratlan meglepetéseket is tartogatott a 
számukra. Sok diák érezte úgy, hogy kudarccal zárult a felvételi 
megírása, bár pontos pontszámokat még nem tudunk. Ami viszont 
biztos, hogy január 23-án az Oktatási Hivatal honlapján máris új 
javítókulcs jelent meg (a vitatott 10. feladat többféle értelmezését 
is elfogadva), illetve néhány órával később magyar nyelvből 
is korri gálták a javítókulcsot (a 9. feladat szövegértelmezése 
kapcsán). Azt gondoljuk, amikor ilyen megmérettetések elé kell  
állniuk a végzős diákoknak, akkor elvárható lenne, hogy a 
feladatsorokat sokkal nagyobb odafigyeléssel állítsák össze, minél 
kevesebb stresszt okozva ezzel a felvételizőknek.

Táncszínház a budakalászi Faluházban

A január 19-21-ig tartó XVIII. Kalászi Kortárs Tánctalálkozó a 
Viharsarok Táncszínház „Ládafia” című gyermekelőadásával vette 
kezdetét, amelyet két alkalommal is láthatott a helyi gyerekközönség.

Nagy öröm volt számunkra, hogy a telepi iskolások alsó 
tagozata is láthatta a táncelőadást, mivel az iskolában nagy 
hangsúlyt fektetünk a magyar néphagyományokra, ezen belül 
többek között a magyar néptáncra. Az előadás a gyermekek 
meseismeretéhez igazodva a mozgásművészeten keresztül, a 
magyar néphagyományokon végigvetítve nyújtott egy könnyed, 
érthető, humoros, profi előadást a gyermekeknek.

Kinyitottunk együtt egy nagy meseládát, és hagytuk abból  
kiszabadulni a már jól ismert szereplőket: a gonosz boszor-
kányokat, a félelmetes sárkányt, Szusznyavári Bercebúzt, az 
álomszuszék királyt feleségestől, és a gyönyörűséges lányát, 
Dorottya királykisasszonyt, a látszólag bátor, de valójában 
anyámasszony-huszárokat, a tréfás kovácsmestereket, valamint 
magát a ládafiát, Szerencsés Dánielt. Ülve táncoltuk végig Dániel 
kalandjait a sötét erdőtől a királyi udvaron át a félelmetes Sár - 
kány birodalmáig, hogy aztán a végén minden jól sikerüljön.

A pörgős zene, dinamikus táncok, gyönyörű jelmezek, ötletes dísz-
letek felhőtlen élményt nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Reméljük, jövőre is megtekinthetünk egy újabb táncszínházi műsort.

Köszönjük szépen, hogy láthattuk!
Pukli Gabriella

Január 20. – A magyar kultúra napja

A magyar kultúra napján idén szakítottunk az eddigi hagyo má-
nyokkal. A saját verses szavalógálából annyit tartottunk meg, hogy 
a gyerekek az idén is írhattak verseket, de osztályonként egy vagy 
több plakátot is készíteniük kellett, melyen meg kellett jelennie 
valamilyen formában a Himnusz egy részletének. Emellett az 
alábbi kérdésekre is vártuk a gyerekek válaszait: Mit jelent nekik a 
magyar népmese, a magyar vers, a magyar zene és a magyar étel?

Bábszínházi előadások

Nagy örömben volt része 
a 2. a és 4.c osztályoknak: 
eljutottunk a Budapest Báb-
színház „Utolsó bárány” című 
előadására. A darab mind a 
gyerekeknek, mind a kísérő 
tanítónéniknek nagyon nagy  
élmény volt! A történet 
Jézus születése körüli bo-
nyo dalommal kezdődik: az  
angyalok által értesített 
pásztorok magukra hagyják 
a nyájat (mind a hét külön 
egyéniségű bárányt), akik 
félelmükben elkezdik ke res-
ni a Megváltót, igaz kicsit 
félreinformálva, teljesen más nyomon haladva, de valahogy mégis 
eljutnak – ha nem is Ahhoz, akit keresnek – a végső tanulsághoz: 
EGYÜTT jobb, mint egyedül. Mindez rengeteg profi zenei betéttel, 
humorral, zseniális előadókkal, díszlettel tálalva. 

A színházlátogatás utáni napokban a bábszínháztól kapott igényes 
és változatos oktatási segédanyaggal csapatverseny formájában 
újra felidéztük a színdarabot, jó volt látni, hogy a gyerekeket mennyire 
beszippantotta a bárányok története, azóta is idézzük a színdarab 
ikonikus mondatait: („Bárány célja lenni ÚT maga.”) Mindenkinek jó 
szívvel ajánljuk a Budapest Bábszínház színvonalas előadásait!

Dr. Lenhardtné Kwaysser Fatime 4.c osztálytanítója

Szentistvántelepi Általános Iskola

 INTÉZMÉNYI HÍREK, KÖZÖSSÉGEINK
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A következő tanévben is elindulnak művészeti és sportorientációs 
osztályaink az első évfolyamon, ahol nemcsak a tanórákon ta lál-
kozhatnak kisdiákjaink a művészet és a sport örömével, hanem 
szabadon is csatlakozhatnak délutánonként az „Iskol’art” és  
„Éltess!” programokhoz. Ezeken a foglalkozásokon plusz lehető-
séget biztosítunk a gyerekek számára, hogy kipróbálhassák a 
művészetek és sportok széles körét.
Fontos kiemelnünk, hogy a Kalász Suliba beiratkozó diákok már 
első osztálytól kezdve tanulhatják a német nemzetiségi nyelvet és 
irodalmat, megismerkedhetnek a német nemzetiségi kultúrával.
Kisgyermekkorban könnyebben, gyorsabban, eredményesebben 
zajlik a nyelv elsajátítása, mint bármikor a későbbiek során. Ezt 
a folyamatot különösen segíti az, ha a gyermek napi szinten 
találkozik az idegen nyelvvel. Nálunk ez a heti 5 német nemzetiségi 
nyelv-, illetve az 1 népismeretóra keretében valósul meg az ezt 

választók számára. Nyelvtanáraink kis létszámú, 10-15 fős cso-
portokban a kommunikációközpontú nyelvoktatásra fektetik a 
hangsúlyt, melynek kiemelt fejlesztési területe a beszédértés és a 
szóbeli nyelvhasználat.
Az induló első osztályok tematikáját és a leendő osztálytanítók be-
mutatkozását bővebben a honlapunkon olvashatják az érdek lő dők. 
„Iskolába hívogató” programjaink pedig a következő időpontokban 
kerülnek megrendezésre:
Szülői tájékoztató: február 1., 17:00
Kézműves foglalkozás: február 15., 17:00
Tornatermi foglalkozás: március 8., 17:00
Bemutató órák: március 28., 8:00-10:00.
A Kalász Suli szeretettel várja leendő elsős diákjait a 2023/2024-es  
tanévben is!

Kalász Suli

Ünnep és sport
Rövid, ám tartalmas decembert tudunk magunk mögött a Patak-
parton, az ünnepi hangolódás mellett a sportnak is nagy szerep 
jutott az év utolsó hónapjában.
Az osztályok házi floorball Mikulás Bajnoksága mellett a sportág 
országos elődöntőjében vettek részt Egerben 7-8. évfolyamos 
osztályunk leányai (Czeider Zita, Gera Boglárka, Horváth Lia, 
Szent katolnay Borbála, Thész Luca), ahol 5. helyezést értek el. 
Köszönjük Mitróné Sergő Virágnak a csapat támogatását!
Advent utolsó hétvégéjén iskolánk színjátszó csoportja fellépett a 
városi gyertyagyújtáson. Rédlyné Kovács Gabriella felkészítésével 
a tanulók egy pásztorjátékot adtak elő. A karácsonyi hangvételű, 
de ugyanakkor szellemes előadást diákjaink az iskolában és a 
Napvirág Idősek Otthonában is előadták.

A hosszú téli szünet előtti utolsó pénteken tartottuk első Adventi 
Vásárunkat, ahol színes programokkal, változatos étel- és italkínálattal 
vártuk az iskolánkba járó gyermekeket és családjaikat. A rendezvény 
a szülői munkaközösség kezdeményezésére, velük szoros együtt-
működésben szerveződött. Mindannyiunk számára fontos volt a  
program közösségépítő szerepe, mely mellett a vásár teljes bevé-
tele – az akkor még bejegyzés alatt álló – Patakpart Iskoláért Ala-
pítvány számára lett felajánlva. Nagy örömünkre az Alapítvány 
bejegy zése 2022. december 22-én megtörtént.
Február 18-án szintén a szülői munkaközösséggel karöltve szer-
vez zük az első felnőtt Suli Bulit, melyre szeretettel várjuk az isko-
lánkba járó gyermekek szüleit!

Patakpart általános iskola

Január 20-án a két ötödikes osztállyal a Bábszínházban jártunk,  
ahol a „Holdbéli csónakos” című előadást néztük meg. A több 
szálon futó, csodálatos mese történetét Weöres Sándor írta, 
melyet bábokkal és élő szereplőkkel meséltek el a színészek. Az 
előadás gyönyörű díszletei, a különböző típusú bábok, az élőzene, a 
táncjelenetek, a sok vicces szófordulat, Vitéz László, Paprika Jancsi 
és Bolond Istók vásári humora mind elvarázsolták a gyerekeket. 

Az előadás után 1 órás mozgató foglalkozáson vettünk részt, ahol  
a gyerekek kipróbálhatták a bábkészítés fortélyait, majd mind egyikük 
beleélhette magát a bábszínészek nem könnyű életébe. Rengeteg 
élménnyel tértünk haza a programról, melyeket a drámaórák keretein 
belül dolgozunk fel az osztályokkal.

Koltainé Rakics Rita az 5.a osztályfőnöke
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Egyszer lesz, hol nem lesz...
Emlékeztek még 2020 februárjára, amikor a Faluházban gyüle kez-
ve az izgatott morajlás utáni feszült csendet ritmusos tánczene és 
boldog kacagás követte?
A mese minden évben összekovácsol és erőt ad... energiával tölt 
fel... Telepi Ovis családot épít.
Akkor a szombati előadás előtt olyasmi történt, ami előtte még so-
ha.... nem lehet gyülekezni... nincs színházi előadás... betegség van.
...és 2021-ben nem volt mese ... és 2022-ben sem volt mese.
De VÉGE! Idén újra kezdhetjük! Az izgalom a tetőfokára hág! 

Csináljunk mesét újra! Olyan, mintha most lenne az első.
Új mese, új társulat, új energiák – de a régi lelkesedés, a régi szeretet 
gyermekeink mosolyáért! Újra elővettük táncos cipőinket, színészi 
alkotókedvünket, jelmez -és díszletkészítő tehetségünket... és 
együtt, egy csapatként készülünk ÚJRA a mesénkre.
Készüljetek Ti is, Kicsik és Nagyok! Várjuk együtt!
Vajon miről szól a mese idén? A királylányért küzdő királyfiról? 
Vagy a kismalac fújja el a farkas házát? Esteleg a farkas feleségül 
veszi a nagymamát? 
Nincs annál jobb érzés, mint amikor együtt örülnek, sírnak, izgul nak, 
kacagnak a mesénk szereplőivel a gyerekek. Örüljünk újra együtt!
Tehát ne csináljatok más programot március 2-án, 3-án – mi már 
csinálunk Nektek!

Szeretettel: a Telepi Óvoda dolgozói

Telepi Ovi

Amikor a meséből valóság lesz 
- bölcsődei bábmese a Faluházban
A 2022. december hónapban a szokásoktól eltérően köszöntöttük 
a Mikulást. Első alkalommal, a hagyományteremtés reményében 
rendeztük meg 2022. december 7-én a két bölcsőde munkatársainak 
közös bábmese előadását, karácsonyváró ünnepségét.
Szeptember elején kelt életre a bábozás ötlete, majd utána nagy 
lelkesedéssel láttunk neki a tervezésnek, szervezésnek. Némi 
fejtö rést okozott a mese kiválasztása, majd a szövegkönyv 
meg  írása, hiszen először vállalkoztunk és próbálkoztunk 
egy bábmese nyilvános, színpadi előadására. Nem akárhol, 
a Faluház nagytermében! Nem akárkinek, a nagyérdemű 
bölcsődés gyer mekeknek és szüleinek, családjaiknak. 
Nagy volt az izgalom, a kihívás, az élményszerzés öröme 
utáni vágyakozás. Aztán október elejére összeállt a 
terv: Bartócz Ilona „Jön a Mikulás” c. meséjét dolgoztuk 
át a bölcsődei kisgyermekek számára. Az előadásban 
bábok és jelmezes szereplők is helyet kaptak. Nagy kedvvel és 
ötletekkel kezdtük el a próbákat, a bábok, valamint a színpadkép 
megalkotását, a háttér munka megszervezését. A próbák sok 
nevetéssel és sok aggódással zajlottak, mert színészek nem 
vagyunk, de a gyerekek lelkét ismerjük, értük a komfortzónáinkból 
is kilépünk! Így nagyon gyorsan teltek a napok, az előadás dátuma 
„vészesen” közeledett. A két bölcsőde valamennyi dolgozója kivette 
a részét a közel két és fél órás rendezvényünk előkészítéséből, 
felkészüléséből és lebonyolításából. Így aztán végül minden a 
helyére került, kezdődött az előadás, felgördült a függöny… Nagy 
lámpalázzal, izgalommal és tele várakozással néztünk a nap elé, 
de minden elképzelésünket felülmúlta a délután.
A Faluház nagyterme megtelt a bölcsődéinkbe járó gyerekekkel, 
testvérekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. Száznál is többen jöttek el 
a rendezvényre! 
A bábmesét hol a figyelem csendje, hol a hangos gyerek kacagás 
kísérte. A mese végén kiderült, hogy nem hiába készültek az erdei 
állatok finom levessel és várták közösen a Mikulást, hiszen az 
végül megérkezett a segédjével, Manóval! Szaloncukrot is hoztak, 
osztottak a gyerekeknek. Az előadás hangos sikert aratott, élmény 

volt látni a sok mosolygós gyermek arcát, csillogó tekintetét.
A mesét követően Pukli Gabi irányításával népi zenés játékot járt 
a vendégsereg apraja-nagyja, miközben a színpadon a jelmezes 
szereplőkkel fényképészkedhettek a gyerekek és szüleik, testvéreik. 
A legtöbben a Mikulással akartak közös fotón szerepelni, de 
számos vidám fotó készült a Manóval és Barna Mackóval is.
A büféasztalok roskadoztak az anyukák és nagymamák által 
készített finomabbnál finomabb süteményektől. A sütemények 
látványa, íze, illata és sokasága a karácsonyi ünnep hangulatát 
idézte. Nagyon köszönjük a családok áldozatos cukrász munkáját, 
minden sütemény nálunk 10 pontot kapott! A vidám hangulat és 

a sok-sok finomság sokáig marasztalta a családokat, de ez a 
nagyszerű élményekkel teli nap is véget ért. Bízunk benne, hogy a 
szebbnél szebb élményeknek köszönhetően sokáig emlékezetes 
lesz mindenki számára.
Mikor újra elcsendesedett a Faluház nagyterme, a „buli utáni” 
rendrakáson, takarításon is túlvoltunk, mindannyian úgy éreztük, 
megérte a sok munka és készülődés! A gyerekek mosolya és 
szeretete mindenkit mindenért kárpótolt. 
Ezúton is köszönjük a Szülők lelkes részvételét, támogatását, 
valamint a Faluház dolgozóinak segítő munkáját! Vendégeink a 
belépőjegyek és a sütemények megvásárlásával a Budakalászi 
Bölcsődés Gyermekekért Alapítványunkat támogatták, amelynek 
összegét az alapítvány kuratóriuma a bölcsődés gyermekek 
fejlesztését segítő korszerű játékeszközök vásárlására, a bölcső-
dei ellátás minőségfejlesztésére fordítja. 
Valamennyi partnerünknek köszönjük a program megvalósításá-
ban az együttműködést és a közös munkát.

Bernáth Tiborné és Forgóné Domján Edina
a mese szervezői

Budakalászi Bölcsőde
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2022. december 2-án iskolánk igazgatóhelyettese, Dömény 
Krisztián, valamint a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és a 
Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékeinek lemezbemutató 
jótékonysági koncertjén vettünk részt a Szentendrei Református 
Gimnázium kápolnájában, mely az Értelmi Fogyatékos Gyermekek 

Oktatásáért, Neveléséért Alapít-
vány támogatására jött létre. A  
dalok zenéjét szerezte és zon-
gorázta Dömény Krisztián, vala-
mint citerán közreműködött is  - 
ko  lánk citeratanára, Töreky Bor-
bá  la. Köszönjük ezt a fele melő 
élményt!

2022. december elején 
Mikulás műsort adtunk 
a bölcsődékben, melyen 
Kővári Benett Soma, Prait  
Ádám, Solymosi Szabolcs  
és Takács-Varga Panka  
énekeltek és népi furu lyáz-
tak Soós Zsófia és Antal 
György felkészítésében. 
Szív melengető élmény volt 
a sok pici gyermek között 
lenni!

Szent Miklós püspök nap-
ján Dévai Feri bácsi és 2 
zenész krampusza - Jónás 
Gergő és Szabó Szilárd -  
TV-felvételen keresztül üzentek a gyermekeknek és felnőtteknek. 
Felkészítők Papp Ágnes, Koller Dániel és Dömény Krisztián voltak.

Papp Ágnes tanárnő és népi énekes tanítványai Téli műsort vittek 
a Nyitnikék oviba.

December 10-én tartottuk Adventi Tanári Hangversenyünket, 
melyen a Méhes Imre Kórus is vendégszerepelt. A növendékekkel 
közösen előadott utolsó műsorszámban legalább száz énekes és 
hangszeres muzsikált együtt, ami most is nagyon megható élmény 
volt a gyerekeknek, tanároknak és a közönségnek egyaránt.

December 12-én Pataki Ádám tanár úr és harmonikás növendékei 
részt vettek az I. Paks-Budakalász Harmonika Találkozón. Tanár 
úr egykori tanárnőjének jelenlegi növendékeivel koncerteztek 
és játszottak együtt. Az élményen túl még egyedi ajándékokat 
is kaptak a gyerekek. Köszönjük a szülőknek, hogy vállalták a 
gyerekek utaztatását!

December 13-án Luca-
nap alkal mából egy 
kis népzenész csapat  
- Bérczes Hunor, Hor-
váth Nán dor, Jónás 
Ger gő, Szabó Szilárd 

és Tóth Tamás - bejárta a bu da kalászi intézményeket. Az Önkor-
mányzatnál, a Nyitnikék oviban, a Faluház Welldance csoportjában 
és az esti népzenei koncerten a népi hagyomány szerint tréfás 
jókívánságokkal köszöntötték a hallgatóságot.  Felkészítőik 
Dömény Krisztián és Papp Ágnes voltak.

December 20-án az Idősek Klubjának tagjait gitár tanszakunk 
örvendeztette meg egy kis karácsonyi muzsikával, melyet Károlyné 
Telek Judit tanárnő és tanítványai Kovács Boldizsár és Ágoston, 
Sefranik József és Wettstein Barnabás adtak elő.

2023. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Faluház 
által szervezett zenés irodalmi felolvasó esten Csapó Liza, Gacsári 
Orsolya, Tárnok Réka, Téglásy Lenke zongora, Dikken Lydia 
magánének szakos növendékek, valamint a Tóth Orsika és Mayer 
Albert ének-gitár duója szolgáltatta a magyar szerzők műveiből 
összeállított műsort. Felkészítők Dankovics Valéria, H. Kürtösi 
Mónika, Tóth Orsika és Lozsányi Soma voltak.

Január 25-én Kató Árpád, a Weiner Leó Zeneművészeti Szak-
gimnázium művésztanára tartott iskolánkban rendkívül hasznos 
gitárkurzust a budakalászi, pomázi, szentendrei és visegrádi 
gitártanároknak és növendékeiknek. Ezt követően tanár úr 
tehetséges tanítványai adtak élménydús bemutató koncertet. 
Köszönjük Károlyné Telek Judit tanárnőnek, hogy megszervezte 
a találkozót!

Január 26-án rendeztük iskolánk zenekarainak koncertjét, melyen 
remek műsorszámokkal lépett fel a kamaraének csoport, a 
népi vonós együttes, a tamburazenekar, a vonószenekar és a 
gitárzenekar. Felkészítők voltak: Tóth Orsika, Csoóri Sándor, 
Koller Dániel, Károlyné Telek Judit és Almásiné Keszler Krisztina 
valamint zongorán kísért Hermeszné Uracs Mónika és Lozsányi 
Soma. Köszönjük a résztvevők munkáját!

Sikeresen megtartottuk a félévi tanszaki koncerteket is, a félévet 
lezártuk. A sok-sok zeneiskolai szereplés kapcsán köszönjük a 
gyerekek és pedagógusok munkáját, valamint, a szülők segítségét, 
támogatását!

Hermeszné Uracs Mónika, intézményvezető

Zeneiskola
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„Több mint negyven évig éltem Budapest több belső kerületében. A legjob - 
ban mindenütt a járdát borító kutyasz**-t gyűlöltem. Ha csak kicsit is fi-
gyel metlen vagy, beletalálsz, aztán bűzölög a cipőd talpán, az autóban, az  
előszobában; a munkahelyeden fur csán néznek rád, mit reggelizhettél. 
Amúgy se értettem soha, miért jó kutyát tartani a hatodik emeleten – főként, 
hogy miért jó a kutyának!? –, de bizony gyakran szidtam a kutyások felmenőit 
is. És tudom, ezzel így van minden kutyátlan, cicás és számtalan kutyás is.

Azt gondoltam, a vidéki (bocs, kertvárosi) környezetben ez nem lehet prob-
léma. De manapság egyre többfelé és egyre többször gondolkodom azon 
Budakalászon járva-kelve, lehetséges, hogy az itteni kutyák gazdi nélkül 
sétálnak? Mert az elképzelhetetlen, hogy a mi civilizált, inkább a jobb módú 
középosztály által lakott településünkön a gazdik ne szednék össze a 
kutyájuk piszkát!” – dohog a postán sorban állva egy férfi. 

Ő még árnyaltan fogalmaz, vannak szélsőségesebb vélemények is. „A kutyások 
az egyik legnagyobb helyi környezetszennyezők! Mindegyik otthagyja …, mint 
eb a Szaharát! Be kéne tiltani a kutyasétáltatást, de akár a kutyatartást is!” – 
dühöng egy elegáns hölgy.

Egy idős úr talán kevésbé radikális: „Jól meg kéne adóztatni a kutyatartókat! 
És az ebadóból lehetne alkalmazni takarítókat, akik legalább a belső 
városrészeken eltakarítanák azt, amit a gondatlan gazda otthagy! Ezeknek 
hiába tesznek ki zacskót, kakigyűjtőt, derogál nekik lehajolni!”

Igen, ilyen – sőt még ilyenebb – indulatot váltunk ki mi, kutyások. Igen: MI, 
KUTYÁSOK mind – azért, mert a kutyatartók egy része figyelmetlen, lusta, 
vagy gondatlan. Csak remélni tudjuk, hogy ők a kisebbség. A kutyatartók 
többsége talán nem csak magát és a saját házikedvencét szereti, hanem 
más kutyáját, embertársát, gyerekét, környezetét is.

A kutyaürüléknek van egy rémes tulajdonsága amellett, hogy igencsak 
visszataszító, ha belelépünk. Cipőnkre kenődik, és ez nem pusztán esz-
tétikai gond és bosszúság, hiszen a kutyák bélsarában lévő kórokozók 
je lentős része a másik kutyára is fertőző, sőt zoonózis – vagyis állatról 
emberre és viszont terjedő fertőző betegségeket okoznak, fertőzést, 
bélférget terjesztenek. Ami a fertőzést illeti, nem válogat: a kutyát, a 
kutyást és nem kutyást is megbetegítheti. Az orsóféreg lárvája szembe 
vándorolva szemgyulladást, akár vakságot is okozhat, vagy a májat, tüdőt, 
idegrendszert károsíthatja.

A kutya– és macskaürülék emberre is veszélyes szalmonella, campylobacter, 
coli vagy enterococcus baktériumot tartalmazhat. E baktériumokkal szem-
ben az antibiotikumok nagy része hatástalan.

A rendszeresen, vagyis háromhavonta féregtelenített kutyák és macskák 
mellett biztonságban érezhetjük magunkat. De mivel a kutyák nem tesznek 
orvosi igazolást a kupacuk mellé, érthető, ha a járdán, a játszótéren vagy 
akár a futtatón ellenszenvvel tekintünk az ottfelejtett kutyakakára, féltve 

kutyánkat, ma gunkat 
és csalá dunkat a 
fertőzéstől.

A Covid idő sza-
kában jelentősen 
nőtt a kutyatartók 
száma, így a 
kutyák száma 
Magyarorszá-
gon már jócs-
kán meghalad hatja 
a 3 milliót.

Budakalász a 2020-as ebösszeírás szerint 1408  
kutyát tart nyilván. 2021-ben a korábbi 36%-ról 50,4 százalékra 
emelkedett a magyar ku tya tartó háztar tá sok aránya. Budakalász a 2020-
as ebösszeírás szerint 1408 kutyát tart nyilván – ha követjük az országos 
trendet, ez a szám is megnövekedett 1800-2000-re. A hárommillió eb 
országosan naponta 800-900 tonna kutyagumit termel. Ebből Buda-
kalászra is jut kb. napi 5-600 kg. És bár a kutyaürülék nem tekintendő 
veszélyes hulladéknak, a fent leírtak miatt kötelesek vagyunk azt a 
közterületről eltüntetni. (És az se nagy öröm, ha a kutyások által gyakran 
használt városszéli mezőkön taposunk bele kutyakakiba.) 

Budakalász lehetőségeihez mérten sokat tesz a kutyabarát városért.  
A kutyások visszakapták az Omszk-tó háromnegyedét, kutyás fürdő hellyel. 
A városban már 11 kutyaürülék-gyűjtő edény van, mindegyiken kakizacsit 
is találunk. A városgazdák erejükhöz mérten karbantartják a kutyafuttatót, 
nyírják a gazt, eltüntetik az egérárpát – még ha ennek tempójával sokszor 
elégedetlenek is vagyunk.

A budakalászi rendészek leginkább figyelmeztetnek, nem bírságolnak. 
Helyszíni bírság kiszabására, szabálysértési feljelentés megtételére 
ebben a témában elenyésző mértékben, legfeljebb évente 1-2 alkalommal 
kerül sor, a figyelmeztetés alkalmazása eredményre szokott vezetni. 
Pedig tudjuk, van olyan önkormányzat, ahol a kutyapiszok otthagyásáért 
– csakúgy, mint a szemetelésért, csikk-eldobásért – komoly bírságot 
vetnek ki, ami 5.000 Ft és 50.000 Ft közötti helyszíni bírságot, feljelentés 
esetén akár 150.000 Ft szabálysértési bírságot is jelenthet. Ám jó volna, 
ha nem a bírság elrettentő mértéke, hanem a civilizált együttélés normái 
segítenének tisztán tartani városunkat és visszaadni a kutyatartás, a 
kutyatartók becsületét.

Pertl Gábor, egy budakalászi kutyás

KUTYABAJ

KUTYASZEMETESEK BUDAKALÁSZON

Áfonya-Gerinc utca sarka – 1 db
Budai út 103. Állatorvosi rendelő előtt – 1 db
Erdőhát utca – Hegyalja utca – 1db
Gát utca – 2 db
Kutyafuttató mindkét végén – 1-1 db
Omszk tó – 2 db
Sólyom utca – 1 db
Táncsics M. utca 22., az állatorvosi rendelő előtt – 1 db

A kutyaszemeteseket a Városgazdálkodási csoport mun-
katársai rendszeresen ürítik, legalább hetente egyszer, de 
többnyire 2-3 naponta, ahogy a szemetesek megtelnek. A 
nylon zacskók pótlására szükség szerint kerül sor, ha elfogynak.
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A Német Nemzetiségi Egyesület alapító-vezetője, Wág-
nerné Klupp Katalin halála után az egyesület fe bru-
árban új képviselőt és új elnököt választ. A város életé-
ben különösen fontos a szervezet. A hagyományok 
ápo  lásán, az iskolásoknak szervezett mesélésen kívül a 
kitele pített német nemzetiségű budakalásziakkal való 
kapcsolattartást szervezte már a hatvanas évek től. Részt 
vett a kitelepítettek pontos névsorának összeírásában, 
eredményeit folyamatosan publikálta saját kiadványaiban, 
illetve minden évben, február 22-hez közeli vasárnapon 
megrendezi a kitelepítés megemlékezését.

Idén február 26-án, a Kalászi Szent Kereszt Felmagasztalása 
Temp lomban 15 órakor egy közös német és magyar nyelvű imá-
val kezdődik a megemlékezés, és innen mennek tovább a HÉV 
megállóban található emlékhelyhez. Régi hagyomány szerint a  
megemlékezés a Schieszl Vendéglőben zárul, ahol szívélyes 
ven déglátás mellett beszélgethetnek az érintettek és azok, akik-
ben emlékeket ébreszt a kitelepítés. (Meghívó lapunk hátsó borí-
tóján – a szerk.)

A megemlékezésen részt vesz a Pest Vármegye Német Ön kor-
mányzata és a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkor mányzat is.

A Német Nemzetiségi Egyesület titkára Illésné Zieba Marianna, aki 
az elnököt teljes jogkörrel helyettesíti a Közgyűlésig.

Illésné Zieba Marianna anyai ágának első írásos budakalászi 
említése 1846-ból való, egy házasságkötéshez kapcsolódik. A 
Weiszhar család (Szerk.: Kalászon több Weiszhar nevű család 
élt egymással párhuzamosan.) A családi porta az Ürömi út (ma  
Damjanich utca), Kereszt utca sarkán állt, hosszú idő alatt, több  
ütemben épült fel a családi ház és a kocsma épülete. A II. világ-
háború után a család sok hozzátartozóját kitelepítették, de Illésné 
Zieba Marianna családjában a német felmenők az anyai ágon 
voltak, és a kitelepítettek generációjában lány gyerekek születtek. 
A házasságkötések után a német családnevek eltűntek az okmá-
nyokból, így oldalági rokonokat érintett a kitelepítés. Illésné Zieba  
Marianna születésétől 10 év kimaradásával, de 1977 óta folya-
matosan Kalászon él. 40 évig a III. kerületben óvónőként dol go-
zott. Fontos számára a hagyományok ápolása, a saját család-
fakutatásától kezdve, a kalászi hagyományokig.

A Német Nemzetiségi Egyesületben Kati (Wágnerné Klupp Katalin, 
az egyesület alapító elnöke, Budakalász díszpolgára) mellett 
Illésné Zieba Marianna már az Egyesület első éveiben jelen volt, 
Katit gyerekkora óta ismerte. 

Az államszocializmus korai éveiben az akkor Simon kocsma épü-
letét államosították, később Schieszl Sebestyén üzemeltette, aki 
az államosítás előtti tulajdonos második unokatestvére volt, így 
végül nem került idegen kézre a családi porta. 

Illésné Zieba Marianna az Egyesület jövőjéről elmondta:

„Megviselt minket Kati halála, sokkoló volt mindenki számára. 
Nagyon sokan ismerték és szerették őt Kalászon. Magasra rakta 
nekünk a lécet, próbálunk felnőni a feladathoz. Feldolgoztuk Kati 
hátrahagyott anyagait, átvettük a munkát. 

Terveink között szerepel az Egyesület fiatalítása. Mindenkit szíve-
sen várunk, aki egyet tud érteni a szervezet elveivel, értékeivel, 
akkor is, ha nem német nemzetiségű, de fontosak számára ezek 
a hagyományok. Örülünk, hogy az óvodások, iskolások továbbra is 
szeretnék látogatni a Tájházat. Kati dunai mosás története volt az 
egyik kedvencük, de számos mesélni való van még. Kiskorban kell 
elkezdeni a hagyományok megszerettetését, akkor is, ha később, 
fiatal felnőttként esetleg nem lesz idejük aktívan részt venni az 
Egyesület életében, de ki tudnak alakítani olyan szokásokat, amit 
később tovább tudnak adni, folytatva a hagyományokat. A jól 
átadott tudás nem vész kárba. Sok olyan egykori ovisom van, akik 
visszajönnek és emlékeznek. A régi mondás itt különösen igaz, 
hogy „múlt nélkül nincs jelen, ami pedig igen fontos a jövőhöz.”

2022-ben két nyertes pályá zata volt az Egyesületnek, az egyik a 
működési költség támo gatása, a másik pedig a Tájház felújításával 
kapcsolatos, az még folyamatban van. Emellett Budakalász Város 
Önkormányzata a Bu dakalászi Német Nemzetiségi Egyesületet 
199.800 Ft-tal támo gatta.

NACHRICHTENTovább viszi a hagyományokat a budakalászi 
Német Nemzetiségi Egyesület
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A Budakalászi Szerb Nemzetiségi Ön kor mányzat új képviselője 
Feketéné Krunity Anica. Sok sikert kívánunk a közösségért vég-
zett munkájához. Felkértük egy rövid bemutatkozásra:

„Feketéné Krunity Anica vagyok tősgyökeres budakalászi szerb 
családból származom, születésem óta itt élek Budakalászon. 
Itt jártam általános iskolában, majd a Nikola Tesla Szerb Taní-
tási Nyelvű Gimnáziumban érettségiztem, és azt követően a  
SZIE-GTK Humán erőforrás szakán szereztem diplomát. A mun - 
kám is Budakalászhoz köt, harminc éve nyitottuk meg papír bol-

tunkat, a családi vállal kozásként üzemelő 
cégünknek az ügyvezető igazgatója vagyok. 
20 éven ke resz tül elnökként segítettem a 
Kalász Suli alapít ványának munkáját. Szerb nemzeti sé gűként 
fontosnak tartom nyelvünk, kultú ránk, hagyományaink ápolását, 
megőrzését, nem   zetiségünk  hírének öregbítését. A helyi 
nemzetiségek mindig fontos szerepet töltöt tek be Budakalász 
életében. Nemzetiségi képviselőként hatékonyan tudom segíteni 
a szerb nemzetiség programjainak, terveinek megvalósítását” – 
mondta lapunknak az új képviselő.

Feketéné Krunity Anica a Szerb Nemzetiségi 
Önkormány zat új képviselője

СВЕЖЕ ВЕСТИ

Budakalász huszadik századi 
történelmének központi eleme 
az idén száz éve, 1923-ban alapí-
tott Szövőgyár, amit pontatlanul 
neveznek Lenfonónak. Az elkö-
vetkező lapszámokban cikksoro-
zattal emlékezünk a Budakalász 

generációinak munkahelyére az alapítás körülményeitől 
egészen a gyár bezárásáig. 

Szögezzük le az elején: Budakalászon sohasem fontak lent, tehát 
a „Lenfonó” kifejezés – bár összefügg a gyár életével – nem helyt-
álló. A Lenfonó név az 1911-es alapítású győri tex-
tilgyár nevéből (Linum – Taussig Sámuel és Fiai 
Lenfonó- és Szövőipari RT.) származhat. 1963-
ban az összevont textilipari vállalat neve – ami a 
győri és a budakalászi gyárat is magában foglalta 
– már Budaflax Lenfonó- és Szövőipari Vállalat 
lett, ezt rövidítették aztán Lenfonóra. A budaka-
lászi üzemben azonban sosem fontak lent, meg-
lehet, ha a gyárban zajló munkát vesszük alapul, 
akkor a helyes kifejezés a Szövőgyár lett volna, de 
a HÉV-megálló elnevezése és a megszokás miatt 
mégis Lenfonóként él a köztudatban.

Budakalász tágabb környezetében az elmúlt évszá-
zadokban fontos iparág volt a textilipar. Goldberger 
Ferenc 1784-ben kékfestő üzemet alapított Óbu-
dán, a gyár közel kétszáz évig működött, 1776-ban 
Beywinckler József és Höpfinger Jakab bécsi se-

lyem- és brokátkészítő mesterek nyitottak üzemet a ma Szentlélek 
téren található Zichy-kastélyban és melléképületeiben. 1781-ben 
Valero István Selyemgyárat alapított az V. kerületben. 1788-ban nyílt 
Kánitz Löbl nyomómanufaktúrája Óbudán. 

A mai Kolosy tér helyén 1848 tavaszán fonoda nyílt, ám nem lehetett 
sikeres az üzem, hiszen 1952-ben már gabonát őröltek a helyén.  
A HÉV-el közlekedők bizonyára ritkán gondolkoznak el azon, hogy 
a fonoda olaszul filatore, amit a Filatorigát szóban megtalálhatunk 
és a közeli selyemfeldolgozó és cérna üzemről kaphatta a nevét. 
A filatórium mellett 1784-ben Mazzucato Ágoston létrehozta az 
óbudai selyemgombolyítót. Dunai kagylók összesajtolt anyagából 
gombgyár is működött a mai Flóriántér közelében.

Klinger Henrik a Budakalászi Textilművek Részvénytársaságot 
1923-ban alapította. A finom méterárutól a ponyváig, tömlőig több-
féle terméket állítottak elő lenből és kenderből. Ahogyan jeleztük, 
fonoda nem működött a gyárban, a len és a kender már feldol-
gozva érkezett Budakalászra. A szállítás vasúton történt, a szent-
isvántelepi megállónál ágazott le az ipari vágány. Az államosítást 
követően az üzem Budakalászi Szövőgyár néven működött tovább. 

100 ÉVES A

SZÖVŐGYÁR

Száz éve alapították a Budakalászi Textílművek 
Klinger Henrik Részvénytársaságot

MÚLTIDÉZŐ
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Az 1923-as alapítású Budakalászi Textílművek 
Klinger Henrik Részvénytársaság bejegyzése 
előtt is a magyar textilipar meghatározó rész-
vevője volt Klinger Henrik. A részvénytársa-
ság alapításának dátuma Trianonhoz köthető, 
hiszen már a kalászi gyártást megelőzően, 
1889-ben Klinger Henrik Pozsonyban megala-
pította az „Első Magyar Vitorlavászon-, Len- és 
Jutaárugyár-at. A gyárnak később Liptószent-
miklóson és Sepsiszentgyörgyön létesültek 
telephelyei, Budapesten csak raktározás folyt. 

Az első világháború és az azt követő békedik-
tátum után a Klinger-üzemek határon kívül ke-
rültek, ennek hatására költözött a hazai gyártás 
Kalászra. Már a részvénytársaság megalapítása 
előtt Budakalászon először a Rubitex néven 
durva kenderponyvát gyártottak, amit kátrány-
nyal és sárga agyaggal telítettek. A ponyvát elsősorban a háborúban 
megrongálódott vasúti kocsik fedésére használták, a magas minő-
séget 25 éves garancia biztosítása szavatolta.

Az 1923-as részvénytársaság alapítás után a gyártási ágazatok 
a következők voltak: len- és kenderkóró kikészítés, kender és juta 
fonása, kenderzsinegek előállítása, len-, kender-, pamutáruk és 
más műszaki textilszövetek gyártása. Közüzemi, kórházi, tűzol-
tósági és más ipari célokra készült textiliák textiláruk fehérítése, 
festése, nyomása, telítése és kikészítése, különleges cikkek (Rubi-
tex tetővászon, tömlő, hevederek, szíj, szűrő, lószőrszövetek stb.)  
készítése. A második világháború alatt keletkezett károk, külö-
nösen Duna hídjainak állapota miatt bekövetkezett árvíz után az 
épületek helyreállítása volt a legnagyobb feladat, majd a géppark 
korszerűsítése következett. A megújult gyár termékeivel Brüsszel-
ben, Párizsban, Milánóban, New Yorkban kiállításokon vett részt és 
számos elismerést aratott. 

A dolgozók szociális és egészségügyi ellátása 
érdekében a gyár bölcsődét, napközi otthont 
alapított, belgyógyászati és fogorvosi rendelőt, 
valamint üzemorvost tartott fenn. Alkalmazotti 
étkezdét, jóléti alapot, beszerző és fogyasztási 
szövetkezet, hangya szövetkezetet tartott fenn 
a dolgozók érdekében, sőt, máig példaértékű 
módon törődött a munkások szabadidejének tar-
talmas eltöltésével: kultúrházat, könyvtárat, szín-
ház, opera és hangversenybérleteket váltottak 
a dolgozóknak, illetve sporttelepet is fenntartot-
tak. Voltak szolgálati lakások, Balatonszemesen 
üdülő, valamint gyermeküdültetés is volt, mégpe-
dig Dániába vitték az itt dolgozók gyerekeit. 

Ezekre a szociális juttatásokra alapozva még az 
államosítás után, 1947-ben is azt írták a gyárról, 
hogy „900 dolgozójának szociális-jóléti ellátását 
igyekszik a törvényi előírásokon túl is ellátni, ki-
elégíteni”. 

Könnyen elképzelhetjük, hogy a világháborúk után megközelítőleg 
háromezer lakosú falu életében a szövőgyár idetelepítése mekkora 
változást hozhatott, sokáig alapvetően meghatározta a település 
demográfiai átalakulását is. Hatásánál talán csak a falu népessé-
gének akkoriban egyharmadát jelentő német ajkú lakosság barbár 
kitelepítése volt nagyobb hatással.

A száz éves évforduló előtt tisztelgő cikksorozatunkban az év fo-
lyamán igyekszünk a gyár és Budakalász kapcsolatát minél több 
oldalról körbejárni – Gaján Vilmos, a gyár egykori dolgozója, a 
gyárról összeállított helytörténeti gyűjtemény gondozója segítsé-
gével.  Élménybeszámolókat, tárgyi emlékeket, képeket szívesen 
fogadunk, hogy minél nagyobb, Budakalász és a Szövőgyár hely-
történeti jelentőségét bemutató tudásanyagot sikerüljön össze-
gyűjteni és az utókorra hagyni.

Urbán Ákos
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Waszlavik László Magyar Arany Érdemkereszttel ki-
tüntetett művész fiatal korát Budakalászon töltötte. Itt 
járt iskolába és itt kezdett zenélni. A Bizottság zenekar 
alapítása után zenélt a Vágtázó Halottkémekben és a  
Beatricében, része volt az Első Kelet-Európai Rockfeszti-
vál létrehozásában. A szentendrei Határ Csárdában me-
sélt nekünk a régi kalászról, helyi rocktörténetről, nyugati 
turnéiról és az elképesztő vízi járművekről, amiket épített.
Mi köti Budakalászhoz?

Minden testvérem, Miki, Ildikó és Zoltán budakalászi, most már fönn 
laknak az Ökörszem utcában. Másfél éves koromtól laktam a faluban, 
Miskolcon születtem, de elkerült onnan a család nagyapám révén. 
Régen Lenfonón is laktunk a Kovács Lajos utcában, aztán amikor el-
kezdték parcellázni a telkeket, Szentistvántelepre költöztünk át. A Ma-
gyar utca 5-ben töltöttem a gyerekkoromban huzamosabb időt. 

Szentistvántelepről költöztek a testvéreim az Ökörszem utcába, én 
meg harminchárom éves koromtól Szentendrén és a Szentendrei szi-
geten lakok, kóborlok.

A Kalász Suliba járt iskolába?

Igen, egy évet először, utána a Szentistvántelepi Suliban hármat, majd 
a felső tagozatban visszatértem a nagyfaluba, a Kalász Suliba. Ott 
három buzgó úttörőőrs volt, az Őzike volt a lányoknak, a fiúknak két 
indiános, én a Mohikán őrsben voltam, aminek Milosevits Péter volt a 
vezetője, vele jó barátok voltunk. Volt még az Égő lándzsa őrs, őket mi 
csak égő bunkóknak neveztük.

Budakalászhoz kötődnek az első emlékei?

Miskolc és Budakalász között rövid intermezzok voltak, még Buda-
pesten is laktunk a Vérmezőnél, utána pedig nagyapámék Csobánkán 
laktak. Az Oszoly tető alatt van az első emlékem, egy hordóban, mint 
járókában tartottak. Utána kimarad, majd 5 éves koromtól, tehát 1956-
tól emlékszem. Nagy hó volt akkor, leállt a HÉV, gőzmozdonnyal ol-
vasztották ki a havat. Emlékszem helyi 56-os eseményekre, a Magyar 
utca 5. mellett géppuskások vették körbe a szomszéd házat, szüleim 
azt mondták, hogy házkutatást tartanak. Emlékszem arra, hogy anyám 
akkor már a Lenfonón dolgozott és onnan hozott amerikai segélycso-
magokat, édességeket. Repülőgépekre emlékszem; kérdeztem a szü-
leimtől, hogy na ezek milyen repülőgépek? Azt mondták: bombázók. A 
Magyar utcával szemben volt egy kocsma, oda jártam málnaszörpöt 
inni. Egy rövid ideig laktunk lent a kőkeresztnél a Schieszl Borozó mel-
lett, arra emlékszem, később találkoztam Schieszl Sebestyén bácsi-
val, amikor még élt és emlékezett rám, hogy a szomszédban laktunk. 
Nagyapám is lakott ott egy rövid időt. 

Hogy nézett ki akkor a környék?

A Magyar utcát nagyon szerettem, alattunk volt a patak, a kertből le 
lehetett menni, ott épített apám agyagvárat. Mögötte egy hídon át le-
hetett menni a másik oldalra és ragyogó kirándulóhelyek voltak, há-
romféle irányba indultunk. Nem volt beépítve akkor. Vagy a kőbánya 

alá mentünk, vagy a levendulás mezőkre, az egy kedvenc kirándulóhely 
volt, vagy a dunai rész akkor még kiért hál’Istennek Szentistvántelep 
határáig, onnan mentünk vitorlás tutajozni magasabb vízállás idején. 
12 kisebb tó volt, vadregényes vidék, oda jártam egyrészt horgászni. 
De hamarosan ladikot is építettem és a Luppa-sziget körül jártam vele 
télen nyáron. 

A másik kirándulóhely a nagy szénakazlak voltak a Duna irányában, 
onnan ugráltunk napernyőkkel a nagy kazalról a kis kazalra. Gyerekek-
nek varázslatos vidék volt. Horgászat közben az ember megismer-
kedett a munkaterápiás intézet lakóival, akkor még nem volt kerítés, 
szabadon jártak ki. De volt, hogy nyáron felvettek diákmunkára, para-
dicsomot szedtünk és ott ebédeltünk a munkaterápiás intézet menzá-
ján. Jött a zongorista, volt neki hangolója, fölhangolta a zongorát és jó 
ebédhez szólt a nóta. De volt festőművész, volt, aki Hitlernek képzelte 
magát és konzervdobozfedelet aggatott magára. A legfantasztikusabb 
mégis az volt, ahogy a közeg keveredett az orosz katonákkal, akik ki-
szöktek a szentendrei laktanyából. Ez a vidék egy áthatolhatatlan 
dzsungel volt a Duna-parton, annyira szövevényes volt, hogy alagutak, 
ösvények voltak benne és ezeken az ösvényeken találkoztak az orosz 
katonák, próbálták pálinkára cserélni a derékszíjukat. Találkoztak a 
horgászokkal is, de senkivel nem volt közös nyelv. A munkaterápiá-
sok kagylókat, csigákat próbáltak cserélni, a horgászok vittek esetleg 
alkoholt. Az orosz laktanyának egyébként is komoly szerepe volt a ke-
reskedelemben, benzint adtak el nagy tételben, a gátőrházban (szerk.: 
mai Vidra Csónakház) volt egy nagyobb értékesítési pont. Előttem van 
egy kép, hogy kinyílik az orosz laktanya ajtaja és egy óriási egytengelyű 
pótkocsi, de öt-hat méteres, különböző ballonokkal megrakva, amit ké-
sőbb a gátőrházában adtak el. Húsz-harminc orosz katona előtte-mö-
götte húzták-vonták a kocsit és egy tiszt ostorral hajtotta őket. 

A tiszt intézte az eladást?

Ahol nyélbe ütötték az üzletet, ott nem voltam jelen, csak láttam ezt a 
jelenetet, hogy korbáccsal hajtja a közlegényeket, akik húzzák-vonják 
a nagy taligát. De legálisan is kiengedték őket, kisoroszi moziban volt 
egy rock zenekari vetélkedő és ott a zsűribe meghívták az orosz lak-
tanyák képviselőit. Tisztek, altisztek érkeztek egy dzsippen, és benne 
voltak a rockzene elbírálásában. 

Hogyan építette a ladikot?

Fiatalkoromban fenyőfából építettem ladikot, Hosek Miki bácsi aszta-
losműhelyébe jártam. Kerékpáros volt az öreg, a kerékpározásba is ő 
fogott be, így lettem szentendrei járási ifjúsági bajnok, amit aztán az 
öcsém is megnyert. Ez a Miki bácsinak volt köszönhető. A ladikot a 
gátőrházban tartottuk, onnan jártunk ki horgászni vagy a Luppa-sziget 
mögé vagy a a holtágba és a Robinson-szigethez, de néha felmen-
tem a Dera-patak torkolatáig, mert remek csukázó hely volt. Az utóbbi 

KIS BUDAKALÁSZI 
ROCKTÖRTÉNET
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időben két szerkezetet építettem. Egy sziget kerülésen fogtam egy 
szörfdeszkát, abból építettem egy kétéltűt, amivel lehet szárazföldön 
is menni, meg átmegy a Dunán, ki is jön belőle. Lényegében egy tri-
cikli, egy úszó test felhajtható kacsafarkkal, Wartburg ablakemelő-
vel le lehet engedni két stabilizátort, hogy a hullámok ne borítsák föl, 
két agyváltó van benne. Még járkáltam vele, de akkora a forgalom a 
Szentendrei-szigeten, miután megnyégyszereződött Pócsmegyer la-
kossága, hogy nem merek vele kimenni a forgalomba. A másik egy 
origamikajak, kartonplasztból. Ha az ember derelyevágóval megirdalja 
bizonyos forma mentén, akkor azt lapról össze lehet hajtani egy bő-
röndnek, szét lehet hajtani utána és abból össze lehet hajtani kajaknak. 
Egyszer voltam vele a Fábri Showban, akkor három és fél perc alatt 
tudtam áthajtani. Öt kiló körül van. Később megerősítettem a beülő 
részt, beletettem egy-két bordát. Volt vele egyszer egy kalandom. A 
Tahi hídon mentem át, megnéztük a graffitiket az énekesünk fiával a 
híd alatt. Lenézek, és egy motorcsónaktest szerűség állt lent, telerakva 
mindenféle rezsóval, sátorral, muskátlik ládákban lógtak az oldalán. 

Két német hippy ült benne. Abban a pillanatban elindult az a szerkezet, 
láttam, hogy mozog a lábuk, mögötte fodrozódik a víz. Visszaültem 
a kocsiba és mentem utána tovább. Eszembe jutott, hogy ott van az 
origamikajak, gondoltam, evezek egyet. Kicsit keskeny volt, mert a ki-
sebb kartoplasztot vettem. De megmagasítottam két gumitölcsérrel 
az elejét és a hátulját és rátettem két tokot. Derecskén szerelem össze 
a hajót, már csak rá kellett volna tenni a tokot, de abban a pillanatban 
vágta ki a sodrás a két hippyt. Evezek utánuk, el is kaptam őket és kér-
dezem, hogy honnan jönnek? Mondanak valami német várost. Hová 
mennek? Mondják, hogy Konstantinápolyba. De jött a vízi rendőrség, 
ők abban a pillanatban beletapostak a pedálba, a rendőr motorcsónak 
hulláma belecsapott a kajakomba, aztán elkezdett gyűlni benne a víz, 
de nem vettem észre. Egyszer csak húsz méterre a parttól elmerült a 
hátulja, én meg úgy eveztem, mint aki vízisíel, úgy sikerült kitolni az 
orrát a partra.

Kalászon foglalkozott zenével? A családjában van ennek hagyománya?

Igen, apám harmonikázott, tehát öt-hat éves koromban egy kisebb 
fajta tangóharmonika lógott rajtam, és megtanultam azt, amit apám 
játszott. Népdalokat, magyar nótákat, sramlikat, Tabányi Mihály ak-
tuális slágereit. Középiskolában is zenéltem, aztán elektromérnöknek 
mentem, számítógépes mérnök akartam lenni, de mondta az akkori 
igazgató, hogy ilyen csak valami Mom nevű helyen van. kiderült, hogy 
az Lviv, tehát a mai Lemberg. Ott végeztem az egyetemet, építettem 
magamnak zongorát és szintetizátort. Kimentem a MÉH telepre, 

Lois Viktor barátomnak ingyen bejárása volt szobrászként. A soksá-
vos magnóknak csillagászati áraik voltak, de a részegységeknek is. 
A telepen pedig voltak NDK-s magnók kidobva és néztem, hogy az 
egyikben benne van a kilenc sávos fej. Kilóra vettem, építettem egy 
kilenc sávos magnót erre vettem fel a zenei alapokat. Egyetem után 
rockzenekarokkal próbálkoztam. Korábban ismertem a Dördülő Cöve-
ket Budakalászon, velük sokat zenéltem. Sárosi Tibor volt az énekes. 
Budakalászi moziban volt az egyik Dördülő Cövek koncert, de kikupáló-
dott a zenekar, mert hamarosan a Szentendrei Kocsigyárban, meg Du-
na-parti helyeken léptek fel. Ismert együttes volt még a Tengs-Lengs 
rockzenekar Pomázról, akik másik néven szerb népi zenekar is voltak, 
abban is játszottam. Megalapítottam a Bizottság együttest, Szulowsky 
István a Dördülő Cövekből később a tagja lett. Utána a Vágtázó Halott-
kémekbe és a Beatricébe kerültem. A Beatrice hamar illegálissá vált, 
Feró egy hónapra disszidált. Közben cselt vetve alapítottam egy ze-
nekart, a Hanglemezgyárnak úgy adtam be az engedélyre az anyagot, 
hogy Halász Judit stílusában mesezenekart alapítok, szánom-bánom 
bűneimet, és harminc népmesének a szövegét adtam be, amit lecen-
zúrázhattak. Az engedélyt megkaptam.

Ehhez képest mit játszottak?

Kemény alternatív zene volt, volt benne csobánkai barátom, meg leány-
falusi, de az együttesből több embert egyszerre behívtak katonának, és 
akkor nem tudtam mit csinálni, átálltam fél playback produkcióra. Az 
általam épített kilenc sávos magnóval vettem fel zenei alapokat és 
énekelem. Ezzel mentem Németországba, kiszöktem és koncerteztem 
84-ben, 85-ben már Ferót vittem ki Bécsbe, 57-ben pedig egy nagyobb 
turné volt kilenc koncerttel Németországban, Hollandiában, Dániában 
és Svájcban. 

Honnan voltak ezek a kapcsolatok? Hogy lehetett kimenni?

Szentendrei voltam abban az időben. Egy lánynak udvarolt ott egy 
német fiatalember, Dietmar Lupfer, motorral egyszer idejött, ő kere-
sett magyarországi zenekarokat. Ráállt a menedzserkedésre. Főleg a 
VHK-t és engem vitt ki. Ennek a vége a Roskilde fesztivál volt, ami 
akkor Európa legnagyobb rendszeres rockfesztiválja volt. Kétévente 
tartották meg, és a skandinávok nyári vonulás irányára szervezték rá 
Dániában. Minden évben ötven zenekart hívtak meg és egyszer bele-
estünk ebbe a szórásba. Onnan jöttünk vissza és mondta a Feró, hogy 
csináljunk egy ilyet. 1992-ben a Hajógyári-szigeten az Első Kelet-Euró-
pai Rockfesztivál néven megcsináltuk. Aztán Feró otthagyta Demszky 
Gábort – mert ő volt ennek a fővédnöke – és egy év kihagyás után elin-
dult a Diáksziget. Ezt mindig úgy adják elő, mintha ők találták volna fel, 
de nyilvánvaló, hogy ez a rockfesztiválunkból keletkezett. Feró helyére 
beugrott Müller Péter Gerendaival és ők csinálták tovább, aki szintén 
budakalászi érdekeltségű most. 

U. Á.
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KÖZÖSSÉG

Csütörtökönként megnő a nyüzsgés a Faluház udvarán, 
egyre többen tartanak húzós kocsival, teherbíró szaty-
rokkal a Művelődési Ház felé, összeszokott társaság 
rakosgatja ki a portékáit, hogy délután két órától már 
fogadhassák a vásárlóikat. Tavasszal lesz kétéves a 
Mentáskert, Budakalász Termelői Piaca, ahol az elmúlt 
két évben a kellemes piaci hangulat mellett számos 
nagyszerű kísérőprogram építi Budakalász közösségi 
életét. 
A Mentáskert Piacot számos okból érdemes látogatni; az ember 
közösséget, minőséget, hazai ízeket, gyerekeknek biztonságos kör-
nyezetet és izgalmas kísérőprogramokat talál. A piac visszahozza 
a régi falu hangulatát, minden árussal, rendszeres vásárlóval lehet 
egy kicsit beszélgetni, nem csak fizetni és futni tovább. 
A kedves társaságon túl az étel minőségére érzékeny vásárlók 
biztosan találnak kedvükre valót, ugyanis a termékek megbízható 
forrásból, főként környékbeli termelőktől érkeznek, mestersé-
ges adalékok nélkül. Vásárolhatunk a Hajta Farm húsai (frissen 
vágott csirke) és húskészítményei közül, mélyalmos tojást, házi 
tésztákat, savanyúságokat, friss pékárut, idény zöldséget és gyü-
mölcsöt, magvakat, olajokat, szószokat, mézeket, házi sajtokat, 
valamint idén januártól friss tejtermékeket és frissen fejt tejet a 
gyömrői Danka Farmról. Mindezekhez úgy juthatunk hozzá, hogy 
közben majszolhatjuk Erzsi néni mennyei zserbóját, vagy aprósü-
teményeit. Az állandó kínálaton felül folyamatosan megrendezik az 
aktuális idénygyümölcs vásárát, amikor akciósan előrendelhető és 
vásárolható a frissen szedett eper, meggy, áfonya, barack, ősszel 
pedig a dió. Kísérőprogrammal bővített piacnapokon különböző 
vásárfiát, kézművestermékeket, kerámiákat is vásárolhatunk.
A kísérőprogramok amellett, hogy szórakoztatóak, hasznosak is, 
ugyanis a piac rendezvényein mindig hangsúlyos az egészségre 
és a környezettudatosságra törekvés.

A Mentáskert Piac három megálmodója és szervezője Horváth 
Emese, Uttó Vanda és Lukácsovics Luca. Őket kérdeztük a piac 
múltjáról és az idei tervekről.
Honnan jött a piac ötlete?
Emese: Ez egy független ötlet volt, mindhármunknak forgott a fejében 
és amikor kínálkozott a lehetőség, akkor egymásra találtunk. Agrá-
rmérnök vagyok, az egyik szakirányom a biogazdálkodás volt, ahol  
nagyon sokat tanultunk az élelmiszerek minőségéről, így nekem 
nagyon nem mindegy, hogy mit fogyasztunk. 1998-ban, amikor ide-
költöztünk az első kérdéseim között volt, hogy hol van itt a piac? 
Akkoriban dolgoztam egy kutatómérnök cégnél, ahol egy fogyasz-
tó-termelő közösségről készítettem kutatást. Kimutatható volt, hogy 
a ’90-es években a Magyarországon kialakult fogyasztói társadalom 
számára a minőséggel szemben inkább a mennyiség volt fontos. Az 
alkalmazott élelmiszertechnológia hátrányait kevesen ismerték. 

Az elv, hogy a zöldség-gyümölcs áruból lehetőség szerint az adott 
évszaknak megfelelőt fogyasszuk még most is kevés embernek 
a sajátja. 
Vanda: Én cukorbeteg vagyok, nem mindegy, hogy mit eszem meg 
és milyen minőségben. Akinek van bármilyen étellel kapcsolatos 
egészségügyi problémája, annak egy termelői piac nagyon fontos. 
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Aki járt a Balaton-felvidéken a Liliomkert Piacon, az beleszeret és 
biztosan szeretne valami hasonlót a saját településén is. Így volt 
ez velem is; a kollegáimmal próbálkoztunk itt a Faluházban elindí-
tani már korábban is egy piacot, de sajnos megfelelő körülmények 
hiányában nem tudott beindulni.  
Luca: Összejöveteleinken többször is felmerült az ötlet és minket 
kifejezetten érdekelt a téma, szívünkre került a piac ügye. Nekem 
nagyon fontos volt, hogy legyen egy hely, ami rendszeres közös-
ségi tere a budakalásziaknak. Láttam olyan termelői piacokat, ahol 
a családosok együtt vannak, mindenki megtalálja a maga örömét. 
Elkezdtük szervezni a Mentáskertet és 2020 tavaszára álltak úgy 
össze a dolgok, hogy meg is lehetett nyitni. 
Milyen előkészületeket igényel egy piac megnyitása?
Emese: Először is elkezdtem kutatni a jogszabályi hátteret, mert az 
folyamatosan változik, majd felkutattam közeli termelőket ajánlá-
sok mentén. 
Luca: Hirdetéseket is adtunk fel a város felületein, emellett megvolt 
a környező települések piacainak listája az árusokról, akiket egyen-
ként felhívtunk, vagy személyesen kerestük fel őket, hogy van-e 
kapacitásuk arra, hogy Budakalászon is áruljanak. 
Akkor tört be a Covid.
Emese: Már az egész város tele volt szórólapozva, mindenki izga-
tottan készült. A városvezetés utolsó percben mondta le jogosan 
a megnyitót, mert várható volt, hogy nagyon sokan eljönnek és a 
pandémia körül még rengeteg bizonytalanság volt akkoriban, szá-
mos kockázattal. Mi persze csalódásnak éltük meg. Végül csak 
egy év múlva, 2022 tavaszán nyitott ki a Mentáskert Piac, amikor 
kezdték a korlátozásokat feloldani. 
Nagyon sok háttérmunka lehet abban, hogy egy ilyen helyi piac 
be tudjon indulni. 
Luca: Nekem az volt az elképzelésem, csak egyszerűen berobban 
és működik, de most látom, hogy nagyon sok munka van abban, 
hogy be tudjon indulni. Eleinte sok árus volt, de a vásárlóközön-
ség nem jött olyan mértékben, ami nyereséges lett volna minden 
termelőnek. Sok árus elment, ami sok fejtörést okozott. A tél is 
mindig nehezebb, mert nagyon megterhelő az árusoknak órákig 
állni a hidegben. Mostanra kezdünk megnyugodni, mert a legtöbb 
féle piaci termék elérhető, ami egy háztartásba kell, és az árusok 
között is kialakult egy összeszokott baráti közösség. Hála Istennek 
állandó vásárlóink is vannak, ahogy azt az elején megálmodtuk. 

Emese: Egy év 
kell minimum egy 
ilyen projekt bein-
duláshoz. Sokan 
a Covid alatt hoz-
zászoktak a ren-
deléshez, olyan 
t e r m é k e k h e z , 
amiket házhoz 

visznek. Sajnos ebből kimarad a személyesség, a kapcsolatépítés, 
amire nagyon nagy szüksége van a társadalmunknak. Mostanra ezt 
már mások is látják és járnak hozzánk annyian, hogy az állandó áru-
sainknak is megéri kijönni minden szempontból. A másik, ami miatt 
egyre többen választanak minket, hogy a boltokban az árak szinte 
hozzáigazodtak a termelői, minőségi termékek ellenértékéhez. 

Ti szervezők mit  
profitáltok ebből?
Emese: Mindhár-
man társadalmi 
munkából, sze-
relemből csi-
náljuk. Nem az 
anyagi nyereség 
volt a célunk, mi 
bevállaltuk, hogy önfenntartó legyen a piac; a kézműves foglalko-
záson résztvevők hozzájárulásából és a beszedett asztalpénzből 
vesszük a következő programra az alapanyagokat.
Luca: Jelenleg nem is tudná kitermelni a Mentáskert a szervezők 
profitját. Fontosabb nekünk, hogy az árusok kedvező áron béreljenek.
Minden hónapban előrukkoltok valami nagyszerű kísérőprog-
rammal.
Vanda: Az volt az alapötlet, hogy minden hónapban legyen egy kí-
sérőprogram, de van, hogy többet is szervezünk, mert van rá igény. 
A rendezvényszervezés mellett a virágkötés és dekorálás nagy 
szerelem az életemben. Nagyon élvezem ezeket a kézműves fog-
lalkozásokat, elérhető áron, környezetkímélően, ízlésesen tudunk 
elkészíteni évszaknak és ünnepnek megfelelő díszeket. Egyre töb-
ben jönnek, látom, hogy nagy örömmel alkotnak az emberek akkor 
is, ha éppen szakad az eső, vagy zimankó van. 
A tavalyi gyereknap volt számunkra kisgyerekekkel az év egyik 
legjobb programja. 
Együtt szerveztük a Viola Egyesülettel, akikkel nagyszerűen tudtunk 
együttműködni. Meghívtuk a Bábozd Zöldre Környezeti Nevelési 
Egyesületet is az árusoktól összegyűlt asztaldíjakból, akiknek a prog-
ramján 80-90 gyerek vett részt, ami nagy siker a környezetvédelemre 
nevelés szempontjából. Minden hónapban szeretnénk olyan prog-
ramokat nyújtani, amiben van helye a természetvédelemnek és az 
egészségnevelésnek, mert ezek fontos alapelvek mindhármunknak. 
Milyen programokra számíthatunk idén? 
Vanda: Évadnyitó programunk február 16-án a Farsang lesz. Ter-
mészetesen a múlt évhez hasonló rongyosbállal és az Egészség-
klub fenséges farsangi fánkjaival, amikkel hozzájárultak már a 
múlt évben is a gyerekek öröméhez. Az év első felében a kézmű-
ves foglalkozások mellett tervezünk húsvéti vásárt tojásfestéssel, 
Öko-napot a Föld napja alkalmából, megrendezzük a nagy tábor-
választót, a nagysikerű gyereknapot és a tavasz folyamán sor kerül 
a szűrőnapra is a Szentendrei Egészségfejlesztési Iroda ingyenes 
szűrővizsgálataival. 

Gulyás Rita

A Mentáskert Termelői Piac minden csütörtökön 14-18 óráig  
a Faluház udvarán várja a vásárlókat (Szentendrei út 9.)

Akinek
• ötlete, javaslata van, 
• önkéntesnek jelentkezne a Mentáskert programjainak 
 lebonyolításához, 
• ha valaki eladná a kertje többletterméseit, 
 csak nem tudja hova fordulhatna,
• ha termelőként árulna, árusokat ajánlana,
 írjon üzenetet a piac.budakalasz@gmail.com email címre. 
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HÁZASSÁG HETE Egymásra 
  hangolva

HÁZASSÁG HETE

Idén február 12. és 19. között tartják a házasság 
hetét, ahol a hangsúly a házasság intézményén, 
az azzal kapcsolatos párkapcsolati és csa-
ládi élet nehézségein és szépségein van. 
Ezúttal a Kalász Művészeti Iskola két nagyszerű zon-
goratanárát, Lovas Bettinát és Lászlót kérdeztük közös 
életükről, munkájukról, zenéről.

Mindketten zenészek, zongoristák, tanárok vagy - 
tok. Hogyan került az életetekbe a zene sze - 
re tete?

Betti: Az én családomban nem volt 
hivatásos zenész, de mindig nagy 
szerepe volt a zenének, mert a 
Nagypapám kántor volt és a helyi 
gyülekezeti kórust vezette. Nyolc 
gyermeket neveltek, akik közül min-
denki tanult valamilyen hangszeren. 
Édesanyám is ragaszkodott ehhez a 
saját gyerekeinél. Szentendrén a zon-
gora szakon volt megüresedés, amikor 
másodikos voltam. Míg a felvételiztető tanárok 
a szüleimmel beszélgettek, addig én ott próbál-
gattam a zongorát. Látták, hogy tetszik nekem 
a hangszer, fel is vettek. Tulajdonképpen én vá-
lasztottam ki ott a hangszeremet. Hetedik osztályos 
voltam, amikor megismertem H. Kürtösi Mónikát, aki át-
hozott Budakalászra, a Pomázi úti épületbe tanulni.

László: A nagynénémnél tanultam a hangszert a Kiskunhalasi 
zeneiskolában. Sokat kaptam ott diákként és tanárként is, mert 
amikor elkezdtem ott a pályafutásomat, ő volt az igazgatóhelyet-
tes. Rengeteget segített a tanításban, mert nem egyszerű feladat 
gyereknyelven megszerettetni a hangszertanulást, gyakorlást. Kell, 
hogy kompatibilis legyen a tanár és tanítványa. Mindenkihez adap-
tálódni kell, mindenkinek más módszerre van szüksége, hiszen 

minden gyermek külön világ. A 
nagynéném lánya is zenetanár, 

ez zenetanári véna nálam.

Hogyan ismertétek meg egymást?

László: Szegeden találkoztunk az egyetemen, amikor felvételiztünk 
a Zeneművészeti Karra. Én főiskoláról jelentkeztem át a második 
év után, Betti az érettségi után jelentkezett. Akkor volt köztünk az 
első összepillantás, amikor benyitottam hozzá, miközben gyako-
rolta a darabját. Tisztán emlékszem mindenre; hogy melyik terem-

ben, mit játszott. A folyósón a várakozás alatt beszélgettünk, 
már akkor kialakult köztünk a szimpátia. Mindketten Lovasok 

vagyunk, így tudtuk, hogy egymás után fogunk bejutni a fel-
vételi bizottság elé, végig egymás közelében maradtunk. 

Betti: Mivel a felvételin meghallgattuk egymást, utána 
Laci kérdezte, hogy milyen volt, mire én kritikus szem-
mel elmondtam a pozitív és a negatív meglátásaimat 
egyaránt, amellett, hogy lenyűgözőnek találtam a játékát. 

Amikor már elkezdtük az egyetemet, ugyan nem egy 
évfolyamba jártunk, de az első vizsgákat is együtt vé-
szeltük át és a félév végére már egy párt alkottunk. 
Közel három évet vártunk arra, hogy befejezze Laci 
az egyetemet és összeházasodhassunk. 

Miután összeházasodtatok egyszerre kezdtétek a 
családalapítást és a szakmai utatokat is építeni. 

László: 2009-ben házasodtunk össze, Kiskunhalason 
az én családomnál volt a polgári esküvőnk, az egyházi pedig 

a Szentendrei Baptista Gyülekezetben, Betti családjánál. Esküvő 
után Kiskunhalason egy zeneiskolában tanítottunk. Betti rész-
munkaidőben, én teljes állásban. A lányunk születése előtt Betti 
erőteljes sugallatára Szentendrére költöztünk az anyósomékhoz, 
ami hatalmas segítség volt nekünk. Én úgy jöttem ide, hogy nem 
volt állásom, beadtam több helyre a jelentkezésemet, végül Esz-
tergomba a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskolában találtam meg 
a helyem, ahol nagyon jó közösség volt, szerettem ott dolgozni. 
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EGYMÁSRA HANGOLVA

Betti: 2010 augusztusában született meg a lányunk, akivel az első 
utam az egyetemre vezetett, hogy beiratkozzak az egyetemi sze-
meszterre, ami még hátra volt. Mindhárom gyermekünk születése 
után, amint betöltötték az egy éves kort, visszamentem félállásba 
tanítani. Először Esztergomba Laci mellé. Volt, hogy nagy hassal 
is ott ültem a tanítványok mellett szülés előtt.

Hogyan befolyásolta a házasságotokat, hogy szülőkké váltatok?

Betti: Kiteljesedett, nőtt az összetartozás érzése bennünk. Nemrég 
nézegettük a régi képeket, amikor megszületett a lányunk, akkor 
váltunk igazán családdá. Tele voltunk izgalommal, humorral és 
játékossággal. Lacin nagyon sokat nyitott az apaság, de szükség 
volt is rá, hogy ne nyomják el a folyton csacsogó gyerekek. 

László: Emellett sokat komolyodtunk, főleg a felelősségvállalás 
terén. 

Hogyan kerültetek a budakalászi zeneiskolába?

Betti: H. Kürtösi Mónika zongoratanárom volt Szentendrén, vele 
felvételiztem Kecskemétre, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szak-
középiskolába. Nem csak a zenében, hanem lelkileg is nagyon 
sokat kaptam tőle. Zenei gyermeke vagyok, ő hívott ide 2014 
szeptemberétől először korrepetitorként, hogy kísérjem a növen-
dékeket, később már tanárként dolgoztam ott. A zenetanári munka 
bensőséges, mert a zenével egyként kapcsolódunk mindenekihez. 
Elvégeztem a hitoktató szakot és délelőttönként baptista hit és er-
kölcstant tanítok Szentendrén. 

László: Betti révén megismerkedtem Hermeszné Uracs Mónikával, 
a Zeneiskola igazgatójával. Először csak bedolgoztam félállásban, 
intézményvezető helyettesi feladatokat is elláttam, később teljes 
állásban tanítottam itt, mint intézményvezető.  Azóta volt egy 
nagy karrierváltásom, a zenélés másodlagos helyen van. Két éve 
elvégeztem a vegyésztechnikus képzést, majd egy gyógyszeripari 
technikus képzést, mert mindig is érdekelt a gyakorlatias termé-
szettudomány. Mindezt hatalmas családi támogatással, másképp 
nem is ment volna. Nagyon keveset voltam itthon, volt, hogy este 
tízre értem haza az iskolából. Most a gyógyszeriparban dolgozom, 
mint laborasszisztens, de heti egy délután pár órában tanítok, amit 
nagyon szeretek.

Hogyan befolyásolja a házasságotokat a közös munka?

László: Van, hogy jól, de volt benne nehézség is. Most a váltás 
óta kevesebb a közös felület, de szakmai kérdésekben mindig 
egymáshoz fordulunk. Ha a tanítással kapcsolatban öröm, bánat, 
vagy bármi felmerül, azt meg szoktuk egymással osztani. Ha va-
lamelyikünk beteg, megbízunk a másik munkájában és helyette-
sítjük egymást. Mivel ugyan annál a tanárnál tanultunk tanítani az 
egyetemen, a módszereink és a stílusunk is hasonló. Amikor még 
nem voltam vegyésztechnikus fő állásban, akkor délelőttönként 
volt időnk több időt együtt tölteni, mert mindketten délután dolgoz-
tunk. Most csúszik az időbeosztásunk és este tudunk együtt lenni, 
ami nekünk kicsit nehezebb, de családbarátabb, többet lehetünk 
a gyerekekkel.

Betti: Abból, hogy Laci volt a főnököm, voltak apróbb feszültségek, 
de ezeket igyekeztünk nem hazavinni. 

László: Amikor például négykezest játszunk, van olyan, hogy valamit 
máshogy gondolunk, lehetnek nézeteltérések, amiben közös neve-
zőre kell jussunk. Ez normális, mert ha valakinek vannak zenével kap-
csolatos meggyőződései, azt keresztül szeretné vinni minden áron.

Amikor hallottalak titeket, akkor ez egyáltalán nem volt érzékel-
hető, csak a teljes egység.

Betti: Mire eljön a koncert, mindig letisztulnak ezek a különbsé-
gek. Sok egyezkedés es gyakorlás van egy előadás mögött. Van, 
hogy valamit többször játszunk különböző koncerteken. Olyankor 
az előadásunk változik, ahogy mi is folyton változunk. Ezt mindig 
egyezkedés kíséri, hogy kinek legyen igaza. Általában Laci az, aki 
a döntő szót kimondja, mert ő van az alsó szólamban, ami a bázis 
szólam, arra építkezünk. Mindemellett a közös készülés jót tesz a 
házasságunknak is, mert az „randiidő” számunkra.

László: Nagyon jól működik nálunk, ha együtt zenélünk, hiszen 
minél többet játszik együtt valaki valakivel, annál nagyobb a har-
mónia. Koncert után mindig egy felszabadult nyugalom tölt el 
minket. Jobban szeretünk együtt, kamarában játszani, mert nincs 
benne akkora feszültség, mint egy szólónál. 

Mi az erőforrás a házasságotokban?

László: A hitünk és a család. Nem csak a szűk család, hanem a 
tágabb; mindenben támogatón állnak mögöttünk. A két nagyobb 
gyermekünk is zeneiskolás, így együtt tudnak lenni Bettivel az isko-
lában, de az ovi alatt nagyon sokat voltak a nagyszülők a kicsikkel. 

Hogy állnak a gyerekeitek a zenéhez?

Betti: Lívi előbb énekelt, mint beszélt, egyértelmű volt, hogy zenélni 
fog valamit. Elsős volt, amikor a csellótanárnál lett hely, később 
hegedű szakra került, ahova most is jár. Peti már óvodásként el-
kezdett Kürtösi Móninál zongorázni tanulni heti egyszer fél órában. 
Ő is már kicsiként szerette próbálgatni a hangszert, mint ahogy 
most Áron, a legkisebb fiunk csinálja. 

Mit tesztek azért, hogy a házasságotok jól működjön? 

Betti: Volt egy nehezebb időszakunk, amikor Laci iskolába járt, mert 
alig tudtunk közös programokat csinálni. Most újdonság, ajándék az 
is, hogy együtt vacsorázunk. Hétvégente szoktunk valahova ketten 
elmenni. Nagyon sok mindent kell összehangolnunk, mert a házun-
kat is most újítjuk föl, de a közös, minőségi együtt töltött idő nagyon 
fontos számunkra. Együtt járunk a városi kórusba is, ahol közös él-
mény egy nagy csapat részeinek lenni és ha koncertezni megyünk, 
az is lehetőség arra, hogy átbeszélgessük az utat.

Hogyan oldjátok meg a házasságotokban megjelenő feszültsé-
geket?

László: A Szentendrei Baptista Gyülekezet tagjai vagyunk, ott egy 
olyan házicsoportba járunk, ahol három másik házaspárral együtt 
beszéljük át, hogy kivel mi történik. Nagyon sokat számít, hogy van 
egy biztonságos közeg, ahol meg lehet nyílni, tanácsokat kaphatunk, 
vagy épp csak támogató hozzáállást, imádságot. Ott hallunk más 
megoldási stratégiákat is, amik számunkra is működőképesek. 

Hogyan látjátok magatokat 15 év múlva?

László: Addigra biztosan kirepülnek a gyerekek, amit most alig 
tudunk elképzelni. Szerintem nagyon fogjuk élvezni, mert mikor 
kettesben vagyunk, olyankor nagyon nyugodt minden, biztosan jó 
lesz. A házunk mindig nyitva áll majd a gyerekeink előtt, támogatni 
fogjuk őket mindenben, amiben csak tudjuk. 

Betti: Nem fogunk unatkozni, több közös hobbink is van; szeretünk 
együtt kertészkedni, sütni, főzni, vendégeket fogadni.

Gulyás Rita
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HITÉLET

Van a Bibliának két nagyon érdekes szereplője. 

Az első Simeon. A története röviden: „igaz és kegyes ember volt”, 
és „várta Izrael vigasztalását”. Amikor az újszülött Jézust szülei 
a templomba vitték, Simeon karjába vette a kisgyermeket, és 
így kiáltott, saját magáról szólva: „Most bocsátod el szolgádat 
békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet” (Lukács 
evangéliuma, 2. fejezet). 

Simeon igaz ember volt, aki tisztán látott - mégsem bírálta korának 
társadalmi viszonyait, mégsem mondott dörgedelmes próféciákat, 
és nem hirdette a megtérést sem, mint például Keresztelő János. 
Ő csak várt hűségesen. Az volt a munkája, hogy várt. Értjük-e ezt 
a fajta lelkületet?

A világ problémáinak nagy részét soha nem fogjuk tudni meg-
oldani, de azért küzdünk a megoldásokért, bízunk is és ez 
mind rendben van. De közben várunk-e? Isten azt ígérte, hogy 
megszabadít minket. Várjuk-e Simeon állhatatosságával, hogy 
Isten cselekedjen?

Simeon nem-cselekvése, aktív várása világosabbá és érthetőbbé 
válik a számunkra, ha szemünket mai másik hősünkre, Pálra vetjük. 
Ő még Saul néven Damaszkuszba indul keresztyéneket írtani, amikor 

egy hang nagy fényesség kíséretében megkérdezi tőle: „Saul, Saul, 
miért üldözöl engem?” Saul megtér a damaszkuszi úton, Pállá lesz, a 
tizenharmadik apostollá, aki megszervezi az egyházat, megalapítja a 
legfontosabb keresztyén gyülekezeteket, és aki levelezésével a Biblia 
tucatnyi könyvének szerzője lesz. Ezt hívjuk pálfordulásnak. 

De Pál megtérése előtt nem hallgatott senkire. Hiába is győzködte 
volna bárki, ő a másik oldalon állt. Ha ellenkeztek vele, csak annál 
jobban megerősödött a saját igazságában. Egy Sault nem lehet 
emberi erővel megfordítani. Várni kell, hogy Isten térítse meg őt. 

Simeon várt, a lehetetlent Isten kezébe téve. Simeon a világ 
jobbításán dolgozott, úgy, mint aktív társai – csak ő az akciót 
átengedte Istennek. Simeon váró lelkületére is szükségünk van. 

Bereczky Örs, református lelkész,
Budakalászi Református Gyülekezet

Hamvazószerdával hamarosan megkezdődik a 40 napos böjt, 
amikoris újra lehetőséget kapunk arra, hogy átértékeljük az 
életünket, megszabadulhassunk mindentől, ami a lelkünket terheli 
és fogva tartja. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mert 
a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmeztet. A hamu emlékeztet 
bennünket: nem fogunk örökké élni, az életünk múlandó. 
Ugyancsak erre figyelmeztetnek a hamvazáskor elhangzó szavak: 
Emlékezz ember, porból vagy és porrá leszel! Vagyis az életünk 
korlátozott, véges, ezért nem mindegy, hogyan élünk. A hamu 
ugyanakkor megtisztít. A böjtre ezért úgy kell tekintenünk, hogy 
tudatosan megtisztulhatunk attól, ami függővé és ragaszkodóvá 
tesz bennünket. A böjti időszak a megkülönböztetés és a döntés 
ideje is. Megkülönböztetése annak, mi igazán fontos az életünkben 
és mi nem, elsősorban az örök üdvösségünk szempontjából. 
Ezért ilyenkor jó megállni egy pillanatra és újra elgondolkodni azon, 
hogy Isten végtelen szeretete és kegyelme az, ami még megtart 
bennünket és most lehetőségünk nyílik arra, hogy újra kezdhessük 
az életünket vele. A böjt 40 nap az életünkből, 40 nap kiszakadás a 
rohanó hétköznapokból. 
A Szentírásban általában a negyvenes szám egy megpróbáltatáshoz, 
egy próbatételhez kapcsolódik, aminek a végén valami új kezdődik, 
valami megváltozik vagy éppen átrendeződik. Noé idejében 40 napig 
esett az eső, mielőtt újrakezdődött minden. A választott nép 40 évig 
bolyongott a sivatagban, mielőtt elértek az ígéret földjére. Jézus is 
40 napig böjtölt a pusztában, mielőtt Isten Országát meghirdette. 

Ezért úgy kellene tekintenünk erre az időszakra, mint egy újabb 
ajándékra, amit azért kaptunk, hogy valami új kezdődhessen el, hogy 
Isten ez alatt még hatékonyabban működhessen bennünk és általunk. 
Ennek a 40 napnak a mindennapokból való tudatos elszakadásnak 
kell lennie. Bár a mindennapok szürkesége folytatódik, az idő nem áll 
meg, a feladataink, kötelességeink sem szűnnek meg egyszeriben. 
De ez a böjti időszak segítségünkre van abban, hogy Istennel éljük 
meg ezeket a feladatokat, az Ő jelenlétében. Hamvazószerdát a böjt 
kezdetének tekintjük, és mindenképpen azzal kell összefüggésben 
látnunk, ami majd ennek az időszaknak a végén történik: az Úr 
Jézus halálával és feltámadásával. Igazából erre készülünk, 
ezt készítjük elő. A hamvazószerda lehetőséget kínál arra, hogy 
feltegyük magunknak a kérdést: Hol állok most az életemmel? Hol 
nem tudok egyről a kettőre jutni a hitemben? Melyek azok a bűnök, 
amelyek még mindig elválasztanak Krisztus szeretetétől? 
Jézus Krisztus ebben a közelgő nagyböjti időszakban egy új irányt 
akar adni az életünknek, egy új látásmódra akar tanítani bennünket. 
De ehhez meg kell állnunk és vállalnunk kell azt, hogy a nagyböjt heteit 
egy másfajta hozzáállással éljük. Az életünk lényegére, alapjaira kell 
összpontosítanunk, ami nem más, mint Isten dicsőítése és az örök 
élet elnyerése. Nincs más cél, nincs más út, egyedül csak Jézus 
Krisztusban. Mert a végén csakis ez számít..

Varga Zoltán, plébános, 
Budakalászi Római Katolikus Egyházközség

AZ EGYIK VÁRT, A MÁSIK NEM 
ÉRTETT SEMMIT

A MEGTISZTULÁS EGYIK FORMÁJA A BÖJT
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Mostanra legtöbbünk már várja a tavaszt. Karácsony a hátunk 
mögött és a sok szürke, hideg nap. Azt mondják, a január a 
legnehezebb ebből a szempontból. A depresszióval, szorongással 
küzdő emberek pszichés ellenálló képessége mostanra legyengült. 
Vágyunk a fényre, a napfényre, de arra a mindennapi reménysugárra 
is, ami átsegít minket a nehezebb napjainkon. Várjuk, hogy mások 
beragyogják a napunkat, pedig a mi részünk, a nemes feladatunk, 
hogy mi vigyünk fényt mások életébe. Így lehet ebből változás, 
így indulhat be egy nagyszerű körforgás. De hogyan adjunk fényt, 
hogyan vigyünk fényt mások életébe, ha mi magunk is fényhiánnyal 
küzdünk? A keresztény, hívő ember számára van ezzel kapcsolatban 
egy jó hír, amivel a Bibliában, Isten Szavában találkozhat. 

Jézus Krisztus azt mondja az Övéinek, hogy „Ti vagytok a 
világ világossága.” (Máté evangéliuma 5:14.). Ez nem felszólító 
mondat, kijelentő. Ez a keresztény ember státusza. Istentől kapott 
elhívása. De ezt is mondja a testé lett Fiú Isten: „Én vagyok a világ 
világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé 
lesz az élet világossága” (János evangéliuma 8:12.) Pál apostol 
pedig ezt teszi hozzá: „Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal 
tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra 

hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke által.” (2 Korintus 3:18.) 
Az Isten dicsőségét, fényét tükrözzük vissza, nem a sajátunkból 
kell adnunk. Ez felelősség, de még inkább lehetőség, kiváltság. 
Vidd a fényt, vidd a Fiú Isten fényét, nyújtson az vígaszt, reményt a 
nehezebb, borúsabb időszakokban is mások életében. 

Kiss Péter, lelkipásztor
Budakalászi Evangéliumi Közösség

„TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA.”

A járvány visszahúzódásával egyre inkább beindulnak az evan-
gélikus istentiszteletek, bibliaórák Budakalászon és Pomázon. 
Elhatároztuk, hogy karácsonykor megtartjuk a szentestei isten-
tiszteletet.

A református testvérek, 
ahov á templomunk nem  

lévén beké redz ked-
tünk, örömmel vál-
lal ták, hogy az ő 
istentiszteletüket fél  
órával később tart-
ják a tervezettnél, 
hogy mi zavartalanul 

gyüle kezhessünk.

Nagy lelkesedéssel ké-
szülődtünk. Volt, aki 3 

idős testvér számára kalácsot 
és némi bort csomagolt. Mások sü-
töttek és igéslapokat nyomtattak.

Közeledvén az ünnepség, egymás után érkeztek megbetegedé-
sekre hivatkozó e-mailek, telefonok, sms-ek, ami feleségemet 
és engem is eléggé elszomorított: Jó lesz, ha tízen eljönnek – 
mondtuk egymásnak.

Mivel karácsony a meglepetések ünnepévé is lett, Isten meglepett 
bennünket azzal, hogy minden széknek lett gazdája, olyan sokan 

jöttek el. A meglepetés azonban folytatódott azzal, hogy kezdés 
előtt a befogadó lelkészünk, Örs fölajánlotta, hogy pár szóval 
köszönti az evangélikus testvéreket. Majd fölajánlotta, hogy mint 
plántáló lelkész, mondjak én is pár szót a református gyülekezet 
előtt. Erről azért kellett lemondanom, mert ezen a karácsonyesti 
órán már leállt a tömegközlekedés, és családokat kellett haza-
szállítanom.

Egy boldog érzés mégis elfogott bennünket ezen az estén. 
Eszünkbe jutott, hogy míg Jézus Krisztus Urunknak, Máriának 
és Józsefnek nem volt helye Betlehemben, addig Budakalász - 
Pomáz evangélikusait befogadták, meleg terembe, barátságos, 
családias szentestére. 

Így elevenedett meg bennünk a hála, most különösen is az aján-
dékba kapott gyülekezeti termekért itt Budakalászon és Pomázon, 
ahol rendszeresen tartunk istentiszteleteket és bibliaórákat.

Budakalászon minden hónap első vasárnapján 8:30-tól a Kereszt 
utca 7. szám alatti református gyülekezeti teremben és Pomázon 
minden hónap 3. vasárnapján szintén 8:30-tól a Hősök tere 1. 
szám alatti református gyülekezeti teremben.

Minden hónap első szerdáján este 6-órai kezdettel van Buda-
kalászon bibliaóra, sok beszélgetéssel és énekléssel.

Istennek legyen hála! erős vár a mi Istenünk!

Győri János Sámuel*vdm, evangélikus plántáló lelkész
Budakalász-Pomáz

ELSŐ EVANGÉLIKUS SZENTESTE BUDAKALÁSZON
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Amikor először hallottam a kalászi jeges úszókról, nem tudtam 
eldönteni, hogy őrültek, vagy egészségtudatosak. Amiben biztos 
voltam, hogy valami extrém dologról van szó; egy csapat rendsze-
resen úszik a hideg Lupa-tóban, stimulálva ezzel az ellenállóké-
pességüket, elméjüket, miközben nemzetközi sikereket érnek el 
és összetartó, baráti közösséget hoznak létre. 

Egy bolond százat csinál

A Jégember Klub a Békés Harcos Sportegyesület hidegtűrő kö-
zössége, amit Szászi Ferenc thai boksz edző hívott életre Budaka-
lászon. A kalászi jégemberek története egy 15 évvel ezelőtti télre 
nyúlik vissza, amikor Ferenc a Lupa-tó partján sétált és ellenállha-
tatlan késztetést érzett arra, hogy léket törjön, majd megmerüljön 
a jeges vízben. A következőképpen számolt be a tapasztalatairól:

„Az érzés leírhatatlan. Olyan hideg, hogy már forró, mintha ezer tűvel 
szurkálnának. Nagyon erős impulzust kap ilyenkor a test és a lélek egy-
aránt, aminek hatására minden megszűnik és elönt egyfajta békesség.”

Ferenc a meghatározó élmény után először a barátait, tanítvá-
nyait hívta, hogy teljesítsék ezt a nem mindennapi kihívást, majd, 
akik megtalálták a belső erejüket a hideg vízben, azok sorra hívták 
a vállalkozó kedvű ismerőseiket a fagyos, extrém kalandra. 15 éve 
minden óévet a jeges Lupa-tóban búcsúztatnak, három éve pedig 
egy lelkes magja a csapatnak heti rendszerességgel úszik át ősztől 
tavaszig a tűrőképessége határain. A Klubhoz eddig megközelítőleg 
százan csatlakoztak és a létszám folyamatosan bővül. Tavaly részt 
vettek a Téli Balaton-átúszáson, 5 fokos vízben úszták át a tavat.

Idén január 7-én a kalászi Jégember Klub öt fős csapata képvi-
selte Magyarországot Ausztriában, az „Ice Bear Trophy” Nem-
zetközi Jégúszó Bajnokságon, ahol egyéniben egy ezüst és egy 
bronz, 4 fős váltó csapatban pedig egy ezüstéremmel tértek haza. 

Céljuk, hogy a hidegtűrést, 
mint sportot bejegyeztes-
sék és egyesületi keretek 
között működtessék. 

A kényelemmel elnyo-
mott belső erő

A hidegtűrés egyik ikonikus alakja Wim Hof, a holland Jégember, 
akinek a könyve nemzetközi szinten elsöprő sikert aratott, és mód-
szerét eddig nyolc egyetemi kutatás támasztja alá. Wim Hof állítja, 
hogy a modern világban az ember elkényelmesedett, aminek követ-
keztében az alkalmazkodó— és ellenállóképességünk visszafejlő-
dött, mert nem érnek minket elemi hatások olyan mértékben, ami 
a belső erőnket mozgatja. Elvesztettük a természettel való harmó-
niát azzal, hogy komfortban élünk. A belső ellenálló erő helyett csak 
kívülről támogatjuk az immunrendszerünket, ami így törékenyebbé 
válik. Ahhoz, hogy a testünk és a tudatunk belső potenciái aktivá-
lódni tudjanak, ahhoz stimulációra van szükség, a hideg víz pedig 
pont olyan elemi erő, ami kimozdíthat minket a komfortzónánkból.

Szászi Ferenc szerint a hideg víz tanítómester, olyan nagy úr, amit 
nem lehet legyőzni, de megtalálhatja benne az ember az egységet 
önmaga és a természet között.

„A hideg víz egy olyan elem, amit nem legyőzünk, hanem elfogadunk. 
Belevisszük a belső tüzet, ami sokszor felemészt minket és harmóniára 
lelünk. Ettől válik addiktívvá” - fogalmazta meg a kalászi jégember.

A közösség

Akik eddig csatlakoztak a Jégember Klubhoz, azok legtöbben baráti 
társaságra is leltek, hiszen egymást húzzák, inspirálják és a közös 
megtapasztalás is közelebb hozza a tagokat, akik főleg budakalá-
sziak, de a többen más településekről járnak a Lupa-tóra csobbanni. 

„Aki üres, az feltöltődik, aki tele van, az kiürül. A világ sokszor ránk 
pakol különböző terheket, rétegeket, amik nem is mi vagyunk. A der-
mesztő hideg kiüríti az embert; ott nincs gondolat, álarc vagy szerep, 
ott csak mi vagyunk csupaszon, a jeges vízben mindenki egyenlő” 
– mondja Ferenc, aki szerint nem kell más ahhoz, hogy valaki jég-
emberré váljon, mint szándék és tevőleges akarat.

Mindenki más háttérrel, más állapotban érkezik, mindenki más-
képp reagál és szokik hozzá a hideghez, de nem nyomasztják 
egymást tétekkel, elvárásokkal. Van, hogy valaki csak jelen van 
és a parton várja a társait miközben forró teát csinál és bátorítja 
őket, míg máskor ő jön ki utoljára a hideg tóból. Van, aki minden 
vasárnap elmegy a téli strandra, más csak ritkábban csatlakozik. 
Az extrém úszások után gyakran együtt maradnak, beülnek a Gól 
Presszóba túrógombócozni, ahol megosztják egymással a tapasz-
talataikat és beszélgetnek az élet nagy dolgairól. A csapat minde-
mellett befogadó, mindenkit szívesen fogadnak.

„Ha nem hideg víz lenne, hanem kerékpár-küllőpolírozás, akkor is ma-
radnék a társaság miatt.” - nyilatkozta egy jégember a csapatból.

A budakalászi Jégember Klub tagjai minden vasárnap 13 és 15 óra 
között tartanak jeges úszásokat, edzéseket a Lupa Beach-en. Akik 
ki szeretnék próbálni a fagyos élményt, azokat tapasztalt jegesú-
szók várják, akik között akad edző és életmentő is. A csobbanást 

Jégemberek 
Budakalászon

A magyar csapat az osztrák 
bajnokságon
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megelőzi a pulzus és vérnyomásmérés, valamint egy felelősség-
nyilatkozat aláírása. 

Bővebb információt a Jégember Klub- a Lupán Facebook oldalán, 
vagy Szászi Ferenctől kaphatnak a +36 70/772-7788-as telefon-
számon vagy a jegemberek@gmail.com email címen.

Február 25-én a kalászi Jégember Klub hidegtűrő közösségi 
találkozást szervez meglepetéssel és természetesen jeges 
csobbanással a Lupa téli strandján. A rendezvényen részt vesz 
Schirilla György, a nemzet rozmárjaként emlegetett híres jeges-
úszó, sportoló, valamint Paksi András Wim Hof-légzés oktató, 
aki a hidegtűrés légzéstechnikáját osztja meg a résztvevőkkel.

Gulyás Rita

Cafe

Beszéljünk nyíltan, tabuk nélkül  
az időskori demenciáról!

Meghívjuk Önt és Kedves Családját az Alzheimer Café  
rendezvényére a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár  
Dísztermébe (Budakalász, Szentendrei út 9.)

2023. március 1. 17.00
ELŐADÓ: van der Meer Kinga, a Gondviselés Háza  
Idősek Otthona intézményvezetője

A rendezvény támogatója 
Budakalász Város ÖnkormányzataAZ ESEMÉNYSOROZAT VÉDNÖKE: Dr. Göbl Richárd, Budakalász Város Polgármestere

A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE: Balogh Csaba önkormányzati képviselő

A belépés díjtalan. 

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet a NYITNIKÉK ÓVODA (Budakalász, 
Pomázi út 3., és Budakalász, Szalonka utca 1/A.) óvodavezető 
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 
határozott időre, 2023. augusztus 1-től – 2028. július 31-ig.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Pomázi út 
3., és Budakalász, Szalonka utca 1/A.

A munkakör legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Papp 
Judit aljegyző nyújt, a +36 (26) 340-266 vezetékes telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 22.

További információk a pályázatról a 
www.budakalasz.hu/varosunk/allas oldalon.

Takarító munkatársat keres a Faluház 
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár (Faluház) határozat-
lan idejű jogviszony keretében takarító munkatársat keres 8 
órás időtartamban.

Információ, jelentkezés önéletrajzzal a gondnok@koskarolymh.hu 
címen Decsi László gondnoknál. További információ: +3670-411-
0753 (hétköznap 8:00-16:00 között)
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Jégre léptek a Budakalászi Vidrák fiataljai a magyar hoki ünnepénSPORT

PROFESSZIONÁLIS KORCSOLYAÉLEZŐ GÉP 
A BUDAKALÁSZI MŰJÉGPÁLYÁN

Vadonatúj professzionális korcsolyaélező gép állt munkába 
a budakalászi műjégpályán, amivel rövid határidővel (néha 
azonnal is) vállalnak élezést a máshol is szokásos 2000 fo-
rint/pár áron. Akinek szüksége van rá, éljen a lehetőséggel!

Szinte egy percre sem volt üres a budakalászi sportlétesítmény. 
Minden nap játékok, meccsek voltak napirenden. Hol szülő gyerek 
foci, hol edzések, vagy éppen csapatmegbeszélések a klubházban. 
Nem egyszer születésnapi bulik, vagy a futballvilágbajnokság 
alkalmából közös tévénézések szerepeltek a programban. Egy 
korosztály sem pihent. Hétvégén futsal bajnokság minden 
korcsoportba, utazás különböző helyszínekre. Külön öröm, hogy 
minden korosztályunk remekül szerepelt a csoportjában. Edzőink 
akár le költözhetnének a pályára, hisz minden nap a létesítményen 
vannak. A szülők sem pihennek, hisz hozzák viszik a lurkókat  és 
sokat segítenek, amiért nagy köszönet nekik! A rezsi emelése a 
klubot is érinti, megpróbálunk spórolni, és ebben a gyerekek is 
segítenek. Vigyáznak, ne égjen feleslegesen a villany, és az ajtók is 
mindig csukva legyenek, ne menjen ki a meleg. Szerencsére edzett 
srácok nem félnek a hidegtől, az esőtő mellett is szinte mindenki 
hiánytalanul részt vesz az edzéseken.

Nem győzöm hangsúlyozni, a sportolás az élet alapfeltétele. 
A vezetőség továbbra is mindent megtesz, hogy mindenki jól 
érezze magát, és a szülők szívesen hozzák ide a gyerekeiket.  
Az új klubház jól működik, míg a srácok edzenek, a szülők szívesen 
ülnek be beszélgetni és közelebbről megismerni egymást. A felnőtt 

bajnokság már február tizennyolcadikán elkezdődik. Reméljük, ebben 
a szezonban jobban szerepelünk, mint a tavalyi évben. Próbáljuk 
beépíteni a fiatalokat, és egyre több budakalászi játékosa van a 
gárdának. A hangulat remek, családias, nagyon sok barátság alakul 
ki, és mindenki jól érzi magát. Sok tervünk van, szeretnénk még 
fejleszteni, szépülni, hogy minden budakalászi büszke legyen, hogy 
ilyen egyesülete van a városnak. És szeretnénk nagyon békés boldog 
újévet kívánni olvasóinknak, és a szurkolóinknak. Továbbra is várjuk a 
gyerekeket jöjjenek sportolni, legyenek mindig egészségesek.

Sárosi Tibor, elnök

A Budakalászi Vidrák fiataljai is ott voltak a magyar hoki 
ünnepén, a honi jégkorong bölcsőjében, Európa első jégpályáján, 
a budapesti Városligetben.

Január 7-e a Magyar 
Jégkorong Napja. A Ma-
gyar Jégkorong Szövet-
ség 2016 óta szervezi 
meg a sportág ünnepét a 
Városligeti Műjégpályán. 
Ezen a napon már ha-
gyo mány, hogy szere lést 
húz hatnak a legki seb bek  
a népszerű után pót  lás- 

 tornán. Az U8-as és U10-es Utánpótlás Bajnokság 2023-as  
küzdelmeire több mint száz csapat nevezett, és a népes 
mezőnyben ott voltak a Budakalászi Vidrák is. Összesen több mint 
ezer gyermek lépett jégre a nap folyamán. A mérkőzések reggel 
9 órakor kezdődtek, először az U8-as korosztály képviselői vették 

birtokba a jeget, majd az U10-es csapatok következtek. A meccsek 
mellett érdekes programok, játékzóna és aktivitások várták a 
jégkorongozó gyerekeket és a kilátogatókat.

„Fantasztikus élmény volt a srácoknak! Köszönjük a szervezést 
Magyar Jégkorong. Összesen 108 csapat és 1100 játékos vett 
részt az eseményen” – olvashattuk az eseménnyel kapcsolatos 
Facebook-bejegyzésben.

Akik szeretik a korcsolyázást, azok is jól jártak. Ugyancsak a Magyar  
Jégkorong Szövetség kezdeményezéseként újra megrendezték 
az egész országban a „Jégpályák Éjszakáját”. Az eseményhez 
csatlakozott a budakalászi Közösségi Műjégpálya, a Közösjég is, 
és 16 órától 22 óráig várták a korcsolyázni vágyó ifjabb és idősebb 
generáció tagjait a helyszínen. A 20×30 méteres, sátorral fedett 
korcsolyapályán mindenkinek jól esett a mozgás.

BMSE – SZINTE EGY PERCIG SEM ÜRES A LÉTESÍTMÉNY
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MEGNYERTE CSOPORTJÁT A BUDAKALÁSZI 
FÉRFI KÉZILABDACSAPAT A LIGA KUPÁBAN 

Jégre léptek a Budakalászi Vidrák fiataljai a magyar hoki ünnepén

Ügyesen vette az akadályokat, mind a hat meccsét megnyerve, 
csoportja élén végzett a budakalászi férfi kézilabdacsapat a Liga 
Kupa 2022/2023-as kiírásában.
A kalászi fiúk az A csoportban küzdöttek a minél előkelőbb po-
zícióért, és előbb három idegenbeli találkozójukon gyűjtötték be 
a pontokat, majd hazai környezetben is érvényesítették a papír-
formát. Csoknyai István legénysége a Budai Farkasok otthoná-
ban 36:28, Szigetszentmiklóson 33:29, a Fejér-B-Á.L. Veszprém 
pályáján pedig 33:28 arányban győzött. Saját csarnokukban aztán 
a Szigetszentmiklós együttesét 36:29, a Budai Farkasok gárdáját 
pedig 31:26 arányban múlták felül Ezután következett a csoport-
kört záró hazai rangadó a veszprémiek ellen. 

„Eddig hibátlan mérleggel rendelkezünk, így szeretnénk az utolsó 
mérkőzésünket is megnyerni és ezáltal a csoport élén végezni. 
Amennyiben sikerül, akkor a másik csoport negyedik, vagyis talán 
könnyebb ellenfelével találkozunk majd. A felkészülés második 
hetében vagyunk, folyamatosan végezzük a fizikális munkát, ezért 
valószínű a játékunk még mindig akadozni fog. A Liga Kupa küzdel-
meket és az edzőmérkőzéseket szeretnénk felhasználni a februári 
Magyar Kupa meccsre, illetve a bajnoki folytatásra” – nyilatkozta 
a kezdés előtt Csoknyai István, vezetőedző.

Nos, a fiúk teljesítették a kérést, és a hatodik csoportmeccset is 
behúzták. Nem fulladt unalomba a meccs, ugyanis a kalásziak 
végül 26:25 arányban kerekedtek felül az örök rivális „kis Veszp-
rém” ellen, és ezzel a csoport élén zártak. Koncz András 26, Papp 
Bence 24, Varjú Martin pedig 20 gólt szórt a csoportkörben. 

Bízunk a sikeres folytatásban; annál is inkább, mert a csapat ebben 
a sorozatban egy évvel ezelőtt egészen az első helyig jutott! 
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KÖZTÜNK ÉLŐ TANÚK
A Kommunizmus Áldozatainak Magyarországi Emléknapja

2023. február 25. szombat 14:00 óra
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
        2011 Budakalász, Szentendrei út 9.

Szervező: Pipó Ferenc         A belépés ingyenes!

MENCZER ERZSÉBET
              DR. KERÉNYI LAJOS
                                 BÁNYÁSZ ÁKOS
                                               KISZELY KÁROLY



Szeretettel 
köszöntjük Budakalász 
Város legfiatalabb lakóit!

Baranyay Patrik
Bércesi Bernadett Zoé
Buday-Szita Fábián
Buday-Szita Flóra
Czombos Evelin
Eppel Panna Csenge
Illyés Benedek
Kurucz Júlia
Mizsei Borka
Olasz Dorottya
Papp Lilla
Sárvári Borbála
Sebők Fanni
Szabó Eliza
Tarcsay Zoé Laura
Tolonics Illés Ágoston
Zsoldos Boldizsár

Sok szeretettel gratulálunk! 
Isten éltesse őket és családjukat! 
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Újrapapír

2023. február 9. csütörtök, 17:00
Aprók Tánca. Tánctanulás Velner Klárával. 
A talpalávalót a Budakalászi Tamburaze-
nekar adja. Kézműves foglalkozást tart a 
Duna kanyar Népművészeti Egyesület.
A programot 1,5 éves kortól ajánljuk.
Belépő: 800 Ft

2023. február 9. csütörtök,19:00
Borklub. Az est során a borokat bemutatja 
Balla Géza borász. További információk: 
Nyikos István: 0630/954-9147, Bacchus 
Arts Stúdió
2023. február 10. péntek, 20.00
Szerb farsangi bál. Zenél a Bácska zenekar. 
Jegyek elővételben kaphatók. Jegyár: 2000 Ft 
További információ: Mirkovits Katalin, 
0620/944-1650. A bál vendégművészei:  
Radovan Marić – harmonika, 
Rade Jorović – ének
2023. február 11. szombat, 21.00 
Retro Party. Várjuk kedves táncolni, bulizni 
vágyó közönségünket! Bővebb információ: 
Major Vince 0630/419-9397

2023. február 16.
Mentáskert Termelői Piac – farsang és ron-
gyosbál. További információ: a Mentáskert 
Facebook oldalán és a www.koskarolymh.hu  
oldalon.

2023. február 16. csütörtök, 19.00
Oravecz György zongoraművész koncertje, 
vendég: Dúlfalvy Éva hegedűművész
Műsoron: Liszt Ferenc, Kodály Zoltán és 
César Franck művei. Jegyek a tixa.hu-n és 
a helyszínen kaphatók.

2023. február 17. péntek, 18.00
Magyar Vándor sorozat: Szabó Zoltán  
(Kincseskamera) vetítéses előadása
A belépés ingyenes.

2023. február 17. péntek, 20.00
Rockház szervezésében: Lázár tesók koncert
Jegyek: elővételben a tixa.hu oldalon, továb bá 
a helyszínen kaphatók.

2023. február 24. péntek, 20.00
Pál Utcai Fiúk együttes koncertje
Jegyek: tixa.hu. Az esemény előtt a helyszí-
nen a befogadóképesség erejéig további 
jegyek vásárolhatók. 

Február 25. szombat, 14.00
Szent Korona Délutánok: Idegen szív, ma-
gyar szív. További információ: Dr. Varga 
Tibor, dr.vargatibor.mihaly@gmail.com 

MÁRCIUSI ELŐZETES:
2023. március 4. szombat, 14.00 - 20.00
Egy nap érted! – NŐNAP
Program: Jakupcsek Gabriella előadása 
és könyvbemutató, workshopok, szűrések, 
sminktanácsadás, „Fess velünk” - élmény-
festés, Női borászok - női borok: borkóstoló 
Kézdy Dániel vezetésével, Női tematikus ki-
állítások női alkotóktól, Stílus és elegancia 
- Megla Rózsa a Navona Fashion alapítója 
és tervezője, Fotel Projekt - Lelki egészség 
megőrzés / Gyere, ülj le és meséld el a tör-
téneted, Vásár és megannyi meglepetés…

2023. március 10. péntek, 17:00
Aprók tánca

2023. március 15. szerda, 10.00
Az 1848-49’ Forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepség. Helyszín: 
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár

2023. március 18. szombat, 20.00
Muriel zenekar koncertje. Jegyek a tixa.hu 
oldalon

2023. március 24. péntek, 19.00
Örömzene sorozatunk legújabb vendége 
Eckhardt Gábor zongoraművész. Jegyek: 
tixa.hu oldalon, továbbá a helyszínen kaphatók.

2023. március 31., péntek 19.00
Kukorelly Endre író estje. 
További információk: www.koskarolymh.hu 

A Faluház decemberi és januári programajánlója 
A Faluház programjairól részletesen a koskarolymh.hu oldalon olvashatnak.

HÍRMONDÓ-fotópályázat: 
a madarak védelmében
Budakalászon majdnem minden kert - 
ben találunk madáretetőt, itatót, sőt 
egyre több fán odút is. Egy fotópályá-
zattal szerettük volna láthatóvá tenni a  
madarak védelmé ben tett erőfeszítése-
ket. Ezúton gratulálunk a győztesnek, a 
14 éves Kovács Máté Benedeknek, aki-
nek a hobbija a természetfotózás.
„A budakalászi kertünkben kihelyeztünk egy  
dúcetetőt, amelybe különféle madárelesé-
geket raktam ki. A kert éhes vendégeit egy 
les-sátor és egy fényképezőgép társaságá-
ban szoktam várni. Nekem egy számomra 
nagyon  kedves madarat, egy kékcinegét 
sikerült lencsevégre kapnom” – írta pályá-
zatunk győztese, akinek gratulálunk! 
A fotót lapunk márciusi számában mu-
tatjuk be.
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A Faluház programjairól részletesen a koskarolymh.hu oldalon olvashatnak.
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KITELEPÍTÉSRŐL

A Német Nemzetiségi Egyesület, a Német Nemzeti
ségi Önkormányzat, vala mint a Pest Vármegyei  
Német Önkormányzat tisztelettel meghívják Önt  
és hozzá tartozóit a

budakalászi német nemzetiségű 
lakosok kitelepítésének

77. 
évfordulójához kapcsolódó 
csendes megemlékezésre
2023. február 26-án (vasárnap) 

15 órára a Kalászi templomba, 
utána közös megemlékezésre 
a kitelepítési emlékműhöz 
(Budakalász HÉVállomás)

MEGHÍVÓ – EINLADUNG

Kapsz pár órát:
legyen kész a cucc
Vedd a batyud:
eredj, amerre tudsz!
Hatvanhetven évesen…
És ha belehalsz a
„buliba”, hát Istenem…

Kollektív bűnösnek
Kikiáltani népeket:
Nem egyéb, mint
népellenes cselekedet.
De megőriz mindent
A népemlékezet:
Magyarnémet őseid új
otthonodban se feledd!
 

Rózsa István: Kitelepítés
1946-2016


