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Interjú Rogán László polgármesterrel (3. oldal)

Különleges helyen tanulhatnak 
az új iskola diákjai (4. oldal)

Mesék Embereknek
Beszélgetés Kutasi Erika Katalin elsőkönyves írónővel  
(9. oldal)



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ2

Önkormányza   hírek

Budakalász központjának megjelenése 
jelenleg zöldterületben szegény, szürke 
és lehangoló képet mutat. A sváb épí-
tészeti jegyeket hordozó óváros műem-
léképületeinek tradicionális építészeti 
jegyei sem érvényesülnek ebben a kör-
nyezetben. Sajnos az elmúlt évek for-
galomnövekedése még tovább rontott a 
helyzeten. A városvezetés ezért elhatá-
rozta, hogy felújítja és egy dinamikusan 
fejlődő kisvároshoz méltóvá teszi Buda-
kalász központi részét is. A cél az, hogy 
zölddé, élhetővé, használhatóvá, igazi 
közösségi térré váljon ez a városrész is. 
(A tervek a zöldfelület megújítására ké-
szültek most. A forgalom csökkenését a 
tervezett belső feltáró és a külső elkerülő 
utak megépítése jelentheti majd.)
A Budai út közösségi tereinek kialakí-
tására, megújítására három különböző 
terv készült. A terveket a város webolda-
lán tekinthetik meg az érdeklődők. A fej-

lesztések az elképzelések szerint időben 
és térben három lépcsőben valósulnak 
majd meg 2017 és 2019 között. Az első 
fázis 2017-ben a Barát-patak és a főtér 
közötti szakaszt, a második ütem 2018-
ban a Petőfi  teret, a harmadik szakasz 
pedig 2019-ben a Kálvária és Ady Endre 
utca közötti részt érinti.
Budakalász Város Önkormányzata 
közös gondolkodásra hívta a város lakóit 
a zöldfelület megújítással kapcsolatban. 
Az érdeklődők január 31-ig írhatták 
meg véleményüket, javaslatukat. Több 
hozzászólás is érkezett, melyek megva-
lósíthatóságát a tervezők megvizsgálják 
majd. A vélemények összesítését köve-
tően a fi zikai, jogi akadállyal nem ren-
delkező, a szakmailag elfogadható és a 
költségkeretbe illeszthető javaslatokat a 
tervezők fi gyelembe veszik majd. 
Az összesített eredményt márciusban a 
város weboldalán tekinthetik meg az ér-
deklődők. A közbeszerzési kiírást köve-
tően pedig a nyár folyamán indul az első 
fázis, a Barát-patak és a főtér közötti 
szakasz felújítása. A munkálatok a járda 
és parkolóépítéssel kezdődnek, majd a 
növények életciklusával összhangban 
ősszel a fák és cserjék telepítésével feje-
ződnek be.

Három év ala   megújul a Budai út 

Hasznos és kötelező is a házszám

Polgármesteri Hivatal  +36 (26) 340 266
Ügyfélfogadási idők: 
H.: 9-12 és 13-18, Sze.: 8-11 és 13-16
Ingyenes jogi 
tanácsadás

dr. Krepárt Tamás 
szerda: 9-11-ig

SOS
Segélyközpont 112
Rendőrség (107) +36 (26) 502 400
Körze   megbízo  ak +36 (70) 338 5118
Városrendészet +36 (70) 314 61 04
Polgárőrség +36 (30) 621 22 44
Mentők (104)   +36 (26) 319 941, 310 424
Tűzoltók (105) +36 (20) 499 50 14
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Kalászi Idősek Klubja +36 (26) 341 435
Családsegítő +36 (26) 340 121
SZABADIDŐ
Kalászi Sportcsarnok +36 (26) 540 424
Művelődési Ház +36 (26) 340 468
Könyvtár +36 (26) 401 069
HÁZIORVOSOK
Dr. Pető István +36 (26) 343 364
Dr. Gál Katalin +36 (26) 341 815
Dr. Sulyok András +36 (26) 343 364
Dr. Kiss Edina +36 (26) 341 815
Ügyelet Pomáz +36 (26) 326 211
Ügyelet Szentendre +36 (26) 312 650
GYERMEKORVOSOK  +36 (26) 340 548

VÉDŐNŐK +36 (26) 342 664

FOGÁSZAT
Dr. Veszeli Dóra +36 (20) 427 52 73
Dr. Rénes Nóra +36 (70) 512 87 84
ÁLLATORVOSOK
Dr. Kassay Viktória +36 (30) 383 02 46
Dr. Szalkai László +36 (30) 960 18 46
Ügyelet +36 (30) 662 68 49
SZOLGÁLTATÁS
Budai ú   Posta +36 (26) 340 530
Posta (Auchan) +36 (26) 540 134
Vízművek +36 (27) 511 511
Szemétszállítás, 
hulladékudvar

+36 (22) 350 111
Zöld Bicske K  .

TIGÁZ, 
gázszivárgás

+36 (40) 333 338, 
+36 (80) 300 300

ELMŰ +36 (40) 38 38 38
OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
Budai ú   Bölcsőde +36 (26) 340 255
Mályva utcai Bölcsőde +36 (70) 387 2587
Nyitnikék Óvoda +36 (26) 340 258
Telepi Óvoda +36 (26) 340 556
Kalász Suli +36 (26) 340 307
Telepi Iskola +36 (26) 340 209
Zeneiskola +36 (26) 343 418
Kalászi Gimnázium +36 (26) 540 372
EGYHÁZAK
Római Katolikus +36 (26) 340 327
Református +36 (26) 262 026
Szerb +36 (70) 331 8386
Evangéliumi Közösség +36 (20) 886 8752
Bap  sta Gyülekezet    +36 (30) 934 7372

Hasznos telefonszámok

Sok budakalászi házról hiányzik a 
házszám. A szabályozás szerint az 
sem elég, hogy van, mindig jól lát-
ható helyre kell felszerelni. Aki ezt 
elmulasztja, szabálysértést követ 
el.
Budakalász újonnan beépülő település-
részein és már régen kialakult utcákban 
is előfordul, hogy az ingatlanok tulajdo-
nosai nem írják ki ingatlanaikra azok 
házszámát, helyrajzi számát. A házszám 
feltüntetése fontos és hasznos a tulajdo-
nos számára, hiszen így beazonosítha-

tóvá válik az adott ingatlan és a levelek, 
különböző küldemények is pontosan 
célba érhetnek. A posta jelzése szerint 
a házszám nélküli ingatlanok esetében 
legtöbbször lehetetlenné válik a külde-
mények kézbesítése, így a lakóhoz sok-
szor nem jutnak el levelei és csomagjai.
Amellett, hogy a házszámok feltünte-
tése az ingatlantulajdonos saját érdeke, 
kötelességként is előírja az önkormány-
zati rendelet a számozás megjelenítést 
(19/2003. (XII.8.) rendelet 21.§). Az 
előírás szerint az utcákban minden ön-
álló ingatlant a közterületről jól látható 
táblán feltüntetett számmal (házszám, 
helyrajzi szám) kell ellátni. Aki ezt el-
mulasztja, szabálysértést követ el.

Az önkormányzat kéri tehát a városla-
kókat, hogy hiányzó házszámaikat, hely-
rajzi számaikat lehetőség szerint soron 
kívül, sürgősen helyezzék ki!
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

 Mint minden év első rendes tes-
tületi ülésén, a napirendek között 
szerepel a költségvetés tárgyalása. 
Idén mik a fő számok? Milyen fej-
lesztések valósulnak meg a város-
ban?

A város költségvetését megalapozott 
előkészítést követően fogadta el a Képvise-
lő-testület. Idén is sok tervünk van, amiket 
szeretnénk megvalósítani és több kiemel-
kedő beruházás is elindul majd. Általában 
2 milliárd forint a költségvetésünk főösz-
szege, az idén emellett az új iskola építése 
és a hozzá tartozó infrastrukturális fejlesz-
tések költsége is hasonló nagyságrendet 
képvisel. A költségvetésünk bevételi és ki-
adási oldala egyensúlyban van, tartalmaz 
bizonyos működési és beruházási tarta-
lékokat. A fő számok tekintetében az idei 
év a Berdo csatornázásról, az iskola kivi-
telezésének megkezdéséről, a mintagazda-
ságról és rengeteg olyan fejlesztésről szól, 
amik nélkülözhetetlenek a város számára. 
Ide tartozik a Szentistvántelepi Általános 
Iskola bővítése, a Budai úti Bölcsőde fel-
újítása valamint több út- és járdaépítés. 
Úgy gondolom, hogy egy vállalható, stabil 
költségvetést tudtunk letenni az asztalra. A 
várost egy egységként igyekszünk kezelni, 
tehát minden városrészben fejlesztünk 
valamit. Fontos elmondani azt is, hogy 
egy esztendő alatt nem lehet Budakalász 
összes építendő területére a forrást bizto-
sítani. Céljaink megvalósítását folyama-
tosan egy ütemterv szerint végezzük. Erre 
tettünk ígéretet 2014-ben. Még három év 
áll rendelkezésre, hogy a kitűzött céljainkat 
megvalósítsuk. Nem állunk rosszul ezekkel 
a fejlesztésekkel, ugyanis már most 80%-
ban tudtuk teljesíteni a 2019-re előirány-
zott terveinket.  

 Budakalász Város névhasználatá-
ról szóló rendelet megalkotásáról is 
döntött a testület.  

A névhasználattal kapcsolatos korábbi 
rendeletünk már 10 évnél is régebbi. Az új 
jogszabályok, a társadalmi, kommuniká-
ciós és média területen történt változások 
miatt szükséges volt a rendelet felülvizsgá-
lata, korszerűsítse. A korábbi szabályozás-

hoz képest új elemként kerül a rendeletbe 
a névhasználat engedélyezésének egyfajta 
célhoz kötöttsége. Tehát névhasználat 
csak abban az esetben engedélyezhető, ha 
a kérelmező valószínűsíti, hogy az általa 
kifejtett tevékenység alkalmas arra, hogy 
Budakalász város iránti megbecsülést fo-
kozza, vagy a város egészének vagy egy ré-
szének fejlődését elősegítse tudományos, 
oktatási, kulturális, sport, egészségügyi, 
vagy gazdasági területen. Úgy gondolom, 
hogy semmiképp sem támogatható olyan 
tevékenység vagy szervezet, amely Bu-
dakalász várost rossz színben tünteti fel, 
imázsát sérti, jó hírét rombolja.

 A településképi arculati kézi-
könyv elkészítésének kezdeménye-
zését és a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló határozatot is 
elfogadta a Képviselő-testület.

A településkép védelméről szóló, 
2016-ban alkotott új törvény értelmében 
minden településnek el kell készítenie 
a településképi, építészeti arculati kézi-
könyvét ez év októberéig. A kézikönyv a 
városok természeti és épített környezete 
által meghatározott jellemzőket mutatja 
be. Ismerteti a városon belül elkülönülő 
egyes településrészek arculati jellemzőit 
és értékeit, és ennek alapján szövegesen és 
képekkel javaslatot tesz a településképhez 
illeszkedő épületek építésére. A szabályo-
zás azért fontos, hogy egységes legyen a 
város épített környezetének összképe. Ha 
például valaki az óvárosban szeretne házat 
építeni, ne egy mediterrán épületben gon-
dolkodjon, hiszen az teljesen idegen lesz 
100-120 éves házakkal beépített környe-
zetétől. 

 Több területet is kiemelt építési 
területté nyilvánított a Testület. 
Emiatt a Helyi Építési Szabályzat 
módosítása szükséges. 

Igen, többek között az Omszk parkot, a 
leendő iskola és a mintagazdaság területét 
is kiemelt építési területté nyilvánítottuk. 
Erre azért volt szükség, hogy a fejlesztések 
gyors megvalósítása érdekében ezeken a 
területeken lehetővé tegyük a HÉSZ gyor-

sított elfogadását. Az Omszk parkban na-
gyívű fejlesztési program indult. Tavaly a 
rekortán pályával kezdtük, aminek a befe-
jezéseként növénytelepítést, földfeltöltést, 
füvesítést szeretnénk az egész tó körül idén 
megvalósítani. Tavaly a felnőtt fi tnessz 
park is elkészült, a játszótér bővítésére 
pedig az idei költségvetésben tettünk félre 
pénzt. Napelemes lámpákat is elhelyez-
tük, 2017-ben pedig még kamerarendszert 
szeretnénk telepíteni, ami a futók, sétálók 
biztonságát szolgálja majd. A sportcsar-
nok mögött teniszpálya-komplexum épül, 
mellette már tavaly elkezdődött a nyitott, 
műanyag borítású kézilabda pálya építése 
is. A BMSE területén is történnek majd 
fejlesztések, a mostani műfüves pálya be-
fedése és mellette egy újabb műfüves pálya 
építése kezdődik. Szeretnénk forrást sze-
rezni egy olyan sportszálloda építésére is, 
ami a város érdekeit szolgálja. Szükségünk 
van ugyanis több ember elszállásolását 
biztosító épületre, ahol például a testvér-
településeinkről érkező csoportokat is el-
helyezhetjük.

A szálloda a CYEB Budakalász csapatá-
nak és külföldi partnereinek elhelyezését 
is szolgálja majd. Úgy gondolom, hogy ha 
ezek a fejlesztések egy-két éven belül meg-
valósulnak, akkor a tó és környéke elnyeri 
a neki szánt funkcióját, ez pedig a sport, 
szabadidő, rekreáció.

 Amint az időjárás engedi, márci-
usban elkezdődik a Berdo városrész 
csatornázása. Hol tartanak most 
ezek az egyeztetések?

A projektet a Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda koordinálja, a kivitelezést pedig 
a Penta Kft. végzi. A cég márciusban kezdi 
meg a munkálatokat, addig a lakosok ki-
értesítése, tájékoztatása folyik. Régen 
vártunk arra, hogy ebben a városrészben 
is elkezdődhessenek a fejlesztések. A csa-
tornaépítés pedig csak az első lépcső, a 
szennyvízelvezetés megoldását követően 
további infrastruktúra-fejlesztést terve-
zünk ezen a területen. A sok bosszúságot 
okozó poros utakat a csatornaépítést köve-
tően szilárd útburkolat válthatja föl.                                                       

2017. január 24.

Ezek az idei címszavak a költségvetésben. Egy kisváros életében ezek közül akár 
egy is nagy örömet okozna a városlakók számára. Budakalász viszont nagybe-
ruházásokból is egy csokorra valót valósít meg egyetlen év ala  . A részletekről 
kérdeztük Rogán László polgármestert.

Új iskola, mintagazdaság,
csatornázás, spor  ejlesztés
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Önkormányza   hírek 

Ősi, természetközeli miliő és modern környezet
Különleges helyen tanulhatnak majd a Budakalász Patakpart Általános Iskola diákjai

Évek óta komoly gondot okoz a város-
ban az általános iskolás gyermekek ok-
tatási intézményekben való elhelyezése. 
Erre a problémára jelent megoldást az 
a megállapodás, amelyet Budakalász a 
Megyeri-híd építéséhez kapcsolódó kom-
penzációként kötött az állammal. A meg-
állapodás értelmében a Klisovác utcában 
egy 16 tantermes új iskola épülhet. A telek 
az önkormányzat saját tulajdonában áll 
és 2002 óta intézményi területként sze-
repel a Helyi Építési Szabályzatban. Az 
iskola engedélyezési tervei február elejére 
készülnek el. A tervezés során fi gyelembe 
vették az építészeti szabályozást és a ha-
tályos köznevelési jogszabályokat is. Az új 
iskola a Budakalász Patakpart Általános 
Iskola nevet kapta, mely elnevezés utal a 
hely különleges miliőjére: a város őskor 
óta lakott területére és természetközeli 
helyszínére egyaránt.

Az intézmény tájba illő épülete a Kli-
sovác utca felől kétszintes, a terület lejtési 
viszonyai miatt a patakpart felől három-
szintes létesítmény képét mutatja. Az 
iskolában a 16 tanterem mellett helyet 
kapott egy biológia-földrajz, fi zika-kémia 

szaktanterem, egy technika terem, emel-
lett két nyelvi labor és informatika terem, 
valamint három csoportszoba és egy 
könyvtár-olvasószoba is. A tanári mellett 
külön helyiséget alakítottak ki a logopé-
dus és a pszichológus számára, az épület 
két szintjén pedig kétszer 230 m2 terü-
letű aula áll a gyerekek rendelkezésére. 
Az étkező mérete kényelmes, 150 fő be-
fogadására alkalmas, amelyhez egy me-
legítőkonyha kapcsolódik. A tornaterem 
is teljesíti a legkorszerűbb elvárásokat. A 
sportcsarnok három részre osztható és 
hat öltöző, valamint egy elsősegélyszoba 
kapcsolódik hozzá. A tornaterem külön 
bejáratot is kapott, hogy a különböző 
sport- és kulturális rendezvényeknek is 
színhelyként szolgálhasson. Az udvaron 
ültetőládák segítik majd a környezet- és 
biológiatanulást, a patakparti részén, a 
különleges helyszínt kihasználva pedig 
szabadtéri foglalkoztatót is kialakítanak 
majd. A gyerekek a udvaron mozgással 
vezethetik le a tanulás okozta szellemi 
fáradtságot. Az épülethez emellett két ol-
dalon - a Klisovác és a Kőbányai úton -  is 
kapcsolódnak parkolók.

„Az elmúlt napokban még egyszer át-
tekintettük a tanulmányterv és az engedé-
lyezési terv közötti fázisban lévő állapotot 
és pontosítottunk még néhány dolgot a 
terveken. Ezeket a részleteket megbe-
széltük a tervezővel is. Az iskolának 400 
nap alatt kell elkészülnie, tehát terveink 
és álmaink szerint 2018. szeptembertől 
már megkezdődhet itt a tanítás. Nagyon 
jó, jól felszerelt, jó koncepciójú, külön-
legesen szép iskolát kapnak majd a bu-
dakalászi gyerekek”- mondta Ercsényi 
Tiborné alpolgármester asszony. A város 
az iskolaépítéssel egyidőben a közlekedés 
feltételeit is szeretné megteremteni. A 
megállapodás szerint 2 milliárd forintot 
kapott a város. Az összeg egy jelentős ré-
széből – 1,7 milliárd forintból – épül az is-
kola. A fennmaradó összeg további feltáró 
utak kialakítását és közlekedéstechnikai 
fejlesztések végrehajtását teszi lehetővé. 
Ezeket a lehetőségeket jelenleg vizsgálja 
az Önkormányzat. A tervek szerint az is-
kola elérhető lesz a Barát-patakon épülő 
hídon keresztül a Kőbányai útról és a Pre-
kobrdo városrészen át is, emellett a Budai 
úton is fejlesztések várhatóak.

Elkerülőút – polgármesterek együ  működésben

A Budakalászt és Pomázt elkerülő 
úttal kapcsolatban január 26-án tartot-
tak egyeztetést Budakalász, Szentendre 
és Pomáz városvezetői. A megbeszélé-
sen jelen volt a három város polgár-
mestere, Verseghi-Nagy Miklós, Vicsi 
László és Rogán László, valamint 
Szentendre és Budakalász alpolgár-
mesterei Török Balázs és Ercsényi Ti-
borné, Pomázról pedig Kiss Gabriella 
főépítész is részt vett az egyeztetésen. A 
találkozón a polgármesterek a jelenlegi 
nyomvonal korrekciójától nem zárkóz-
tak el.

A megbeszélésen Pomáz és Szent-
endre városvezetői a szentistvántelepi 
lakók által elsődlegesen képviselt alter-
natívát - az elkerülőút Pomázi úti indí-
tását, Pomáz ipartelep mellett haladó 
nyomvonalát és a Dobogókői útba kö-
tését – nem tartották elfogadhatónak. 
Ennek oka, hogy Pomáznak is szüksége 
van egy tehermentesítő a HÉV pályát 
felüljárón keresztező, életszerű nyom-
vonalú út megépítésére.

A korrekciós lehetőségek vizsgá-
lata során a nyomvonal északabbra 
helyezését viszont mindhárom polgár-

mester támogatta. Ennek mértékét és 
lehetőségét Pomáz főépítésze vizsgálja 
meg. A három érintett város számára 
elfogadható emellett a Szentendrét 
elkerülő út északabbra eső bekötése a 
1181-es jelű Ország útba. A városveze-
tők egyeztetett véleményüket a lakosok 
tájékoztatását követően továbbítják az 
illetékes hatóságoknak.
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Hirdetmény

Tájékoztató a Berdo  városrész csatornázással kapcsolatos  lakossági feladatokról   
 

A Berdo csatornaépítését végző Penta Kft. tájékoztatása alapján a beruházás 2017. márciusában megkezdődik. 
A csatornarendszerre várhatóan 2017. őszén lehet rácsatlakozni. A csatlakozásig minden bekötés után 300.000 
Ft önrészt kell az érintett ingatlantulajdonosnak az Önkormányzat részére befizetni. A befizetés összege 
független a műszaki megvalósítás és kivitelezés költségétől. Az önrész befizetés előfeltétele a csatorna 
szolgáltatás igénybevételének. A szolgáltató a DMRV Zrt. lesz, a szolgáltatási szerződést velük kell megkötni. Az 
önrész közműfejlesztési hozzájárulás jogcímen kerül befizetésre, így erre az önkormányzat tulajdonában lévő 
vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről szóló helyi rendelet 
előírásai az irányadók (10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet). A rendeletben előírt kérelmet az 
önkormányzat levélben küldi ki az érintetteknek. A kérelmet aláírva, 3.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátva kell 
visszaküldeni. Ennek alapján a Hivatal határozatot állít ki, amelyben a 300.000 Ft-os hozzájárulás kivetése 
szerepel. A hozzájárulás befizetése után pedig kiadja a nyilatkozatot, amelyet a DMRV Zrt. kér a szolgáltatási 
szerződés megkötése előtt.  
Az Önkormányzat 1 éves időtartamra kamatmentes hitelt tud biztosítani, az ezt meghaladó időtartam esetén 
évi 10%-os kamattal. 
Az Önkormányzat minden ingatlanra biztosítja a telekhatárra történő beállást. A kivitelező Penta Kft. pályázati 
forrásból azon ingatlanokon építi ki a csatornát, ahol van vízszolgáltatás és az ingatlanon a lakhatás igazolt.  
 

Ezeket a lépéseket kell megtenni az elkövetkező időszakban: 
1. A kiküldött kérelem visszajuttatása legkésőbb 2017. április 30-ig. Ez alapján a Polgármesteri Hivatal kiadja  

a határozatot. 
2. A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló határozat alapján a díj befizetése a megjelölt határidőig. 
3. Amennyiben részletfizetést kér, azt a nyilatkozatban kell kérelmezni. 
4. A befizetés vagy a részletfizetési megállapodás aláírása után az Önkormányzat által kiadott igazolással  

a DMRV Zrt ügyfélszolgálatát kell felkeresni a szennyvízszállítási szolgáltatási szerződés megkötése 
érdekében. A DMRV Zrt. a szolgáltatást a teljes hálózat műszaki átvétele után kezdi meg, amely időpontról 
később adunk tájékoztatást. 
 

Információk OTP lakástakarékkal rendelkezők számára: 
Ha számláján rendelkezésre áll a 300.000 Ft: az Önkormányzat az OTP felé intézkedik a teljes összeg 
lehívásáról. A szerződő magánszemélynek nincs teendője.  
Ha számláján  300.000 Ft-ot meghaladó összeg van: 300.000 Ft-ig az Önkormányzat intézkedik 
a lehívásról, a fennmaradó összegről az ügyfélnek egyénileg kell rendelkeznie az OTP-nél. 
Ha számláján nem áll rendelkezésre a 300.000 Ft: az elérhető egyenleget az Önkormányzat leemeli, 
a fennmaradó összeg befizetésére pedig felszólítja az érintett ingatlantulajdonost. 

 

Az OTP lakástakarékkal rendelkezők számára részletes tájékoztatást nyújt majd az Önkormányzat február 
hónapban, amelyben a szükséges nyomtatványokat is megküldi. 
A finanszírozással kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban Pál József gazdasági irodavezetőnél 
érdeklődhetnek telefonon munkaidőben (+36 26 340 266), személyesen pedig ügyfélfogadási időben. 
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Kék hírek

Zöld Zóna

Több lopás is felderítésre került 

A Pilisi Parkerdő Zrt. arra törekszik, hogy 
a településükkel határos, fokozottabban lá-
togatott erdőterületek tiszták legyenek, köz-
jóléti berendezései megfelelő szolgáltatást 
nyújtsanak, az erdők határán rendezett kép 
fogadja az arra járókat és a belterületek ne 
jelentsenek vonzást az erdőben élő vadálla-
tok számára.

Erdei hulladékgyűjtők:
Napjaink aktuális problémája az erdő-

ben, letelepedőhelyek környezetében ta-
lálható hulladékgyűjtők fenntartása. Talán 
nem szükséges külön megindokolni, miért 
érthetetlen – nem csak – az erdészek szá-
mára az a jelenség, amikor az erdőben 
kirándulók, túrázók magukkal hozott útra-
valók maradványait, csomagolóanyagokat – 

a kihelyezett szemétgyűjtőkben helyezik el, 
ahelyett, hogy azt hazavinnék, úgy, ahogy el 
is tudták hozni. A Pilisi Parkerdő célja tehát 
az erdei szemétgyűjtők fokozatos felszámo-
lása. A tervezett megszüntetés fokozatos, 
ami azt jelenti, hogy a munkát az utaktól tá-
volabbi, ritkábban látogatott helyszíneken 
kezdik el és a legforgalmasabb, legsűrűbben 
látogatott letelepedőhelyek környezetében 
tervezik a legtovább fenntartani az eddigi 
rendszert. 

Zöldhulladék
Másik aktuális probléma az úgynevezett 

zöldhulladék kérdése. A kertes házaknál 
keletkező zöldhulladékot sajnos igen jelen-
tős hányadban erdőterületeken helyezi el a 
lakosság, melyet azután a Parkerdő mun-
katársai szállíttatnak el. A zöldhulladék ille-
gális elhelyezése éppúgy büntetendő, mint 
a kommunális vagy más hulladék lerakása. 
A nagy mennyiségben, egyben lerakott 
zöldhulladék fokozott tűzveszélyt jelent. 
Jelentős természetvédelmi kockázatot is 
jelent ez a tevékenység, mivel elősegíti az 
inváziós növényfajok (bálványfa, parlagfű) 
terjedését.

Belterüle   vaddisznók
Egyre gyakoribbak a belterületeken 

kertekbe bejáró és ott problémákat okozó 
vaddisznók. Ez a jelenség olyan erdőkkel 
határos területeken fordul elő leggyakrab-
ban, ahol sok a felhagyott, elhanyagolt kert, 
illetve telek. A zöldhulladék lerakatok is ki-
váló táplálékforrást jelentenek a vaddisznók 
számára, így fokozza az állatok belterületen 
való megtelepedését, állandó jelenlétét. 

Amennyiben a lakók olyan rókát vagy 
egyéb vadállatot látnak, amely hagyja magát 
néhány lépésre megközelíteni, vagy támadó 
magatartást mutat, esetleg róka, vagy más 
vadállat tetemét megtalálják – akkor a he-
lyileg illetékes állategészségügyi hatóságon, 
illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) +36 (80) 263 244 telefon-
számán keresztül tehetik meg a szükséges 
bejelentést.

A fentiekkel kapcsolatban bővebb infor-
mációt a parkerdo.hu honlapon találnak.

A Pilisi Parkerdő Zrt. további tájékozta-
tása szerint Budakalász közigazgatási te-
rületén az erdőgazdálkodási tevékenység 
keretében 5 hektárnyi területen végeznek 
bozótirtást, pásztázást, padkázást, gyö-
kérszaggatást, mélyszántást, tárcsázást, 
gödörfúrást.

A Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatója

Budakalász közterületein az 
utóbbi időben megszaporodtak 
vagy inkább láthatóvá váltak a 
gazdi nélkül hagyott kutyaürü-
lékek. Járdákon, bicikliutakon, 
gátakon, parkokban, városköz-

pontban, iskolák és intézmények környeze-
tében és még a kutyafuttatón is, mindenhol 
ott éktelenkednek a sötét kupacok a fehér 
hótakarón.

A sorsára hagyott kutyapiszok igénytelen, 
szennyezett és fertőzött közeget eredményez 
lakókörnyezetünkben, kedvelt városunkban. 

Az ebtulajdonos, aki nem takarít el ku-
tyája után, hanyagságával nagymértékben 

zavarja lakótársait és emellett szabálysértést 
is elkövet.

A város jelentős energiát és forrásokat 
fordít arra, hogy Budakalász egyre szebb és 
rendezettebb legyen.

Kérünk ezért minden kutyatulajdonost, 
hogy az egymásnak és a városnak járó alap-
vető tiszteletet megadva távolítsa el kutyája 
után az ürüléket!

Kutyadolog

A Szentendrei Ren-
dőrkapitányság Vizs-
gálati Osztálya eljárást 
folytat K. Krisztián 27 
éves pomázi lakos ellen 
több rendbeli lopás vét-
ség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt. 

A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
alapján ismeretlen elkövető 2016. decem-
ber 23-án az éjszakai órákban bemászott 
a kerítésen egy budakalászi családi ház 
udvarára és onnan eltulajdonított egy lé-
zeres fényvető lámpát, mellyel a ház volt 
megvilágítva. 

Az elkövetése helyszínén kamerarend-
szer rögzítette a bűncselekmény elkövető-
jét és cselekményét, melynek kielemzése 
során megállapítást nyert, hogy a bűn-
cselekményt K. Krisztián 27 éves pomázi 
lakos követte el. A gyanúsított kihallga-
tása során elmondta, hogy Pomázról, va-
lamint Budakalászról tulajdonított el még 
három darab fényvető lézeres készüléket. 
A lefoglalt bűncselekmény elkövetéséből 
származó tárgyakat hatóságom a bűncse-
lekmény sértetteinek visszaadta. 

Zaklatás mia   indult eljárás 
A Szentendrei Rendőrkapitányság 

Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott K. 
Ádám 31 éves budakalászi lakos ellen zak-

latás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a 
budakalászi férfi  2016. november 12-én 
az esti órákban egy budakalászi iskolába 
engedély nélkül bement, majd az ott tor-
názó hölgyeket észrevétlenül nézte. Az 
iskolából a férfi t egy alkalmazott hölgy ki-
zavarta. Ezt követően a férfi  egy hónapon 
keresztül több alkalommal megjelent az 
iskolánál, ahonnan többször hazakísérte 
az őt elzavaró iskolai alkalmazottat. A férfi  
viselkedésétől a hölgy megijedt.

A vizsgálók K. Ádám ellen folytatott 
eljárást a napokban befejezték és az irato-
kat vádemelési javaslattal megküldték az 
illetékes ügyészségnek.

Forrás: Szentendre Rend-trendje
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Önkormányza   hírek 1%

Budakalász Város Önkormányzat 
az intézményekben biztosított közét-
keztetés színvonalának és mennyisé-
gének szinten tartása érdekében 2017. 
január 1-től az étkezési térítési díjak 
6%-os emelésére kötött megállapo-
dást a Junior Vendéglátó Zrt.-vel. Az 
emelést elsősorban a minimálbér és 
a garantált bérminimum emelkedése 
indokolta, amit a szociális hozzájáru-
lási adó 5 százalékpontos csökkentése 
nem tud ellensúlyozni azoknál a vál-
lalkozásoknál, amelyek nagyobbrészt 
alacsonyabb képzettségi szintű, ezért 
minimálbér-közeli bérszínvonalú al-

kalmazottakat foglalkoztatnak – ilyen 
szolgáltatást nyújt az étkeztető cég is. A 
minimálbér-emelkedés hatása az étkez-
tető beszállítóit is érinti, így ez nem csak 
a rezsiköltség (ami az Önkormányzat 
költsége), hanem a nyersanyagnorma 
6 %-os emelkedésével is jár, ami az ét-
kezést igénylő szülő költsége. A Junior 
Zrt.-től kapott tájékoztatás alapján szol-
gáltatási területén még a 6%-os térítési 
díj emelés után is Budakalászon a leg-
olcsóbb a közétkeztetés szolgáltatás díja. 
Mindezek fi gyelembevételével járt el a 
közétkeztetés biztosítása érdekében az 
Önkormányzat.

Étkezési térítési díjak emelkedése

Budakalász oktatás-nevelési intéz-
ményeiben az ebéd befi zetésére eddig 
csak készpénzben volt lehetőségük a 
szülőknek. Az önkormányzat szeretné 
megkönnyíteni és leegyszerűsíteni a 
befi zetés menetét, ezért a térítési díjak 
készpénzes fizetése mellett lehetővé 
teszi az átutalást is.

A Menza Pure elnevezésű étkezési-
díj-befi zetési programot 2017. április 
elsejétől szeretné elindítani az önkor-
mányzat. A program lehetőséget biztosít 
a gyerekek iskolai étkezésének elektro-
nikus megrendeléséhez, lemondásához, 
a térítési díj átutalásos  megfi zetéséhez.

A program bevezetéséhez és alkalma-
zásához szükség van a szülők konstruk-
tív együttműködésére, ezért előzetesen 
tájékoztatást adunk arról, hogyan és mi-
kortól tudják majd a lehetőséget igénybe 
venni.

A részletes írásbeli tájékoztató már-
cius elsejétől lesz elérhető az intézmé-
nyekben és a város weboldalán, ahol a 
szolgáltatás igénybevételéről, módjá-
ról és az általános szerződési feltéte-
lekről tájékozódhatnak az érintettek.

A program célja és feladata, hogy az 
étkezés online megrendelése és lemon-
dása mellett a szülőnek kényelmes fi -
zetési opciót biztosítson a készpénzes 
fi zetés meghagyása mellett. Az étkezés 

megrendelése, lemondása a későbbiek-
ben megadott internetes felületen tör-
ténik, az átutalást pedig a számlavezető 
bankon keresztül kell végezni. 

A Menza program igénybevételéhez 
és használatához szükséges megállapo-
dást 2017. március 1-től lehet letölteni 
Budakalász honlapjáról. A pontosan 
kitöltött megállapodásokat pedig 2017. 
március 15-ig kell leadni az adott in-
tézmény gazdasági ügyintézőjének. A 
program online felületére április 1-től 
lesz lehetőség bejelentkezni. A tervek 
szerint első alkalommal áprilisban lehet 
(a májusi étkezést) átutalással fi zetni. A 
később leadott megállapodások csak a 
következő hónaptól lesznek érvényesek. 
Reméljük az új rendszerrel sikerül meg-
könnyítenünk az ebédbefi zetés menetét!

Menza online ügyintézés

A SZENTISTVÁNTELEPI 
ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
 ezúton szeretné megköszönni Önöknek, hogy 

az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 
1%-ával és pénzbefizetésekkel segítették 
munkánkat. Alapítványunk támogatni tudta 
az iskola mindennapjait érintő foglalkozáso-
kat, szakköröket, múzeumlátogatásokat, isko-
lai programokat, tanulmányi kirándulásokat.
Kérjük, hogy idén is segítsék személyi jöve-
delemadójuk 1%-ának felajánlásával alapít-
ványunk céljainak megvalósítását.
Adószámunk: 19179313-1-13

út

A BUDAKALÁSZ ÓVODÁSO
KÉRT ALAPÍTVÁNY 

ezúton szeretné megköszönni támogatóinak 
azt, hogy segíte  ék munkánkat. Az 1%-ból 
befolyt összeget játékokra, jó minőségi szak-
mai eszközökre fordítottuk, támogattuk a 
rászoruló gyermekek részvételét a külső prog-
ramokon. 
Kérjük ebben az évben is segítsék alapítvá-
nyunk céljainak megvalósítását jövedelem-
adójuk 1%-nak felajánlásával
Adószámunk: 18690163-1-13

1%
A kalászi közösségek, a kalászi kultúra tá-
mogatása érdekében, kérjük adója (szja) 
1%-nak felajánlásával támogassa Ön is

a BUDAKALÁSZÉRT
KÖZALAPÍTVÁNYT !

A Közalapítvány adószáma:
19182250-1-13

Bankszámla száma: Pilisvörösvár és Vidéke
Takarékszövetkezet
65700079-10131817

Köszönjük, hogy adója 1%-ával
a Közalapítványt támogatja!

Rogán László
Budakalász polgármestere

Elekes Botond
a Budakalászért Közalapítvány elnöke

A TELEPI ÓVODÁSOKÉRT
ALAPÍTVÁNY

ezúton is köszöni Önöknek, hogy az elmúlt 
években személyi jövedelemadójuk 1%-val 

és pénzbefi zetésekkel segíte  ék munkánkat.
Alapítványunk támogatni tudtaaz óvoda min-

dennapjait érintőtevékenységeket, 
programokat, kirándulásokat.
Kérjük, hogy idén is segítsék
személyi jövedelemadójuk

1%-nak felajánlásával alapítványunk
céljainak megvalósulását.

Adószámunk: 18724666-1-13

Önnek nem kerül semmibe, 
de gyermekeinek nagy segítség.

KALÁSZI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám: 19179100-1-13

Kérjük, támogassa adója 1%-ával alapítvá-
nyunkat! Az Alapítvány egész évben támo-
gatja a Kalászi Suli Általános Iskola és Alapfokú 
Művésze   Iskola tanulóit kirándulások, tábo-
rok, osztálykirándulások alkalmával. Tanév 
végén támogatást ad a jutalomkönyvek vá-
sárlásához, sportrendezvényekre való eljutás-
hoz. Hozzá járulnak általa az iskolai környezet 
szebbé tételéhez és működési feltételeinek 
javításához is. Köszönjük!

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események, rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ8

„Rálátás kell az építészetre. Az életünk nem prak  kus. A termé-
szethez való viszonyunkat is megelőzi egy ősi állapot. Ez az ősi 
állapot az elhagyo   „égi” város. Ezt keressük a természetben, 
testünk „templomában” erről álmodunk, ide kéredzkedünk föl. 
Az emlékek, az analógiák, a hasonlóságok mögö   romlatlan ere-
detünk és jövőnk képei állnak.  Ezt kell az építészetnek megvaló-
sítania körülö  ünk.”                                

    Makovecz Imre

Építésze   útmutató

Mitől szép egy ház Budakalászon?

A Budakalászon élt és élő emberek 
története alakította ki a város mai képét, 
mely minden itt lakó és ide költöző örök-
sége. Az utcák szövete, a terek mérete, a 
házak formája, díszei, egymáshoz való 
illeszkedése, a zöldfelületek használata 
mind olyan érték lehet, melyet meg-
tartva, a ma felmerülő igényekhez il-
lesztve tudja megőrizni a település azon 
képét, identitását, melyet ma budakalá-
szinak ismerünk. Sokunkban felmerül a 
kérdés, hogyan lehet a kapott örökség 
fonalát felvéve beleszőni azt a jelenkor 
építészeti, kulturális értékeibe?

A fenti kérdés megválaszolásának 
feladatát az idei évben minden telepü-
lésen elkészülő Településképi Arculati 
Kézikönyv hivatott ellátni. A Kézikönyv 
vizsgálja, hogy közmegegyezés szerint 
szakmai, kulturális, építészeti szempont-
ból mit érdemes és szükséges átadnunk a 
jövőnek? Mit tartunk az épített környe-
zet értékének Budakalászon? Mi a módi 
és mi a talmi?

Budakalász természeti adottságait 
tekintve a magaslatok és sík területek 
váltakozása különleges helyzetet te-
remt. Érdemes az egyes városrészeken 
végigsétálva rácsodálkozni a sokszor 

megszokásból fi gyelmen kívül hagyott 
környezetünkre. Az legkorábban kiala-
kult helyi területi védettséget élvező régi 
Ófalu településrészen, a Petőfi tértől 
emelkedő Damjanich utcában még meg-
maradt a nem átépített, régi falusi házak 
sora. Az utcára merőleges gerincű házak 
nyeregtetősek, egy vagy két ablakkal 
az utca felé fordulva. Hasznos megfi -
gyelni az egyszerű anyaghasználatot, 
tömegalakítást, a visszafogott díszítést, 
a beépítés ritmusát, és az ezekből fakadó 
harmonikus utcaképet. A régi Ófalu 
többi részén is ráakadhatunk egy-egy 
szépen felújított gyöngyszemre, mely ha-
gyományos értékeket képviselő oromzati 
fa díszeivel, osztott ablakaival, meghatá-
rozó, mégis visszafogott színeivel kiemel-
kedik a környező épületek közül. Ezek a 
házak tömegük arányaival, harmonikus, 
egyszerű, mégis díszes megjelenésükkel 
megidézik Budakalász Ófalu részének 
hangulatát.

Szentistvántelepen nyitott szemmel 
járva találhatunk olyan helyi védettsé-
get élvező épületet, mely kifejező formai 
megoldásaival, mégis egyszerű tömegé-
vel, emberléptékű arányaival, vakolatá-
nak architektúrájával, osztott ablakaival 

a XX. század első felében beépült Szent-
istvántelep egykori hangulatát idézi. 
A tornác, a homlokzatdíszek, a tömeg-
formálás a ma is helyénvaló építészeti 
viselkedést tanítják, mely egyszerűsé-
gével, elemi megoldásaival kifejezi azt a 
kellemet, méltóságot, melyet mindenkor 
szívesen látunk viszont épített környeze-
tünkben.

A Budakalász értékvédelmi kataszte-
rében szereplő épületek, kutak, kapuk, 
kerítések hordozzák azt az építészeti, 
kulturális örökséget, melynek tovább-
gondolása és átmentése a jövőbe a mai 
budakalásziak feladata. 

Következő cikkünkben a településképi 
arculati kézikönyvet, illetve annak part-
nerségi egyeztetési folyamatát részletez-
zük.

Továbbra is érvényes, hogy ha bár-
milyen általános kérdés merülne fel az 
új jogszabályokkal vagy az építéssel kap-
csolatban, kérjük, küldjék el nekünk, és 
megválaszoljuk a Hírmondó hasábjain.

Turi Attila, Budakalász főépítésze, 
Varga Rita főépítészi munkatárs

Építészet
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„Mesék Embereknek”

 Miért döntöttél úgy, hogy 
gondolataidat papírra veted és 
mesekönyv formájában az olvasó-
közönséggel is megosztod?

Elsősorban azért, mert nem tetszik, 
hogy a világunk egyre erőszakosabbá válik, 
sőt a gyermekrajzfi lmek is egyre durváb-
bak és félelmetesebbek. Az igaz, hogy mi 
is, akik klasszikus meséken nőttünk fel, 
találkoztunk tragédiákkal, gonoszsággal, 
szomorúsággal. 

Az én meséimben nincs szadizmus, 
félelem, sem megaláztatás vagy erőszak. 
Kedves, humoros történetek, némi összeg-
zéssel, elgondolkodtató tanulsággal – gye-
reknek, felnőttnek egyaránt.

A másik ok a magyar nyelv szeretete. 
Ma az emberek zöme nem vásárol, hanem 
„shoppingol”. Már nem levelezünk egy-
mással, hanem „mailezünk”. Én még 
Jókai, Arany János művein nevelkedtem 
Nem tudom, és nem is kívánom megállí-
tani a változást, de a magam módján sze-
retnék tenni azért, hogy a szókincsünk ne 
korcsosuljon. 

A harmadik ok pedig az volt, hogy sok-
szor negatív jelzőkkel különböztetjük meg 
egymást, és nem az értékek, a jó tulajdon-
ságok alapján jellemzünk. 

Meg kell tanítani a gyerekeket arra, 
hogy a másikat olyannak fogadják el, 
amilyen. Az én fi guráim nem tökéletesek. 
Mindegyiknek van valami hibája, gyenge-
sége, de épp emiatt egyéniségek. A mese 
arra tanít, hogy a jó és rossz tulajdonsá-
gainkkal, az erősségeinkkel és gyengesége-
inkkel együtt vagyunk tökéletesek.

 Kik ihlették a könyvet?
Harminckét éves koromban belerob-

bant a szemembe egy kóláskupak. Egy 
évig alig láttam, irodai munkát nem tud-
tam elvállalni, fi zikait még kevésbé, így 
lettem kocsmáros a Római parton. Először 
nagyon szenvedtem, mert nem iszom, nem 
dohányzom, nem bírom az éjszakázást. Fo-
galmam sem volt, hogy ezzel a feladattal 
hogyan birkózom meg. Hamarosan meg-
tapasztaltam, hogy a kocsmákba nem 
alkoholisták járnak, hanem magányos 
emberek. Mindegyik egy külön világ, egyé-
niség, mindegyik élete egy regény. Különc, 
de szerethető fi gurák, akik egyes alakjaim 
megformázására ihlettek.

Párom, Gönczy László zenész. Az ő is-
meretségi köréből került ki Topánka, Fü-
like és a két óriás, Furci és Gyurci alakja. 

Négy és fél évig dolgoztam a Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtárban. Szeretett 
kollégám, Decsi László személye ihlette a 
legbölcsebb kobold alakját, aki okos, segí-
tőkész, mindenhez értő, jóindulatú fi gura, 
az önzetlen szeretet megtestesítője.  

Szándékosan festettem a mesealakokat 
emberi arccal és illettem emberi nevekkel. 
Nagyon zavar, amikor a szülő harmadik 
személyben beszél önmagáról (majd anya 
segít, majd apa vigyáz rád stb.), mint egy 
megfoghatatlan, ismeretlen jótevőről

A fi guráim mindenki számára ismerős 
karakterek. Minden családban, emberi kö-
zösségben felismerhető fi gurák. Én ennek 
örülök. Ettől emberközeli, ettől szórakoz-
tató, ettől érzi mindenki a magáénak eze-
ket a meséket.

 A család, barátok mit szóltak, elő-
ször az ötlethez, majd a kész műhöz?  

A fi am és a párom tudtak róla, hogy 
írok, sőt a párom biztatott, hogy vessem 
papírra a gondolataimat. Ők biztattak arra 
is, hogy magam illusztráljam a könyvet, ne 
bízzam másra. A barátok szintén örültek, 
mert belekerültek a könyvbe. Sok biztatást 
kaptam tőlük.

 Nem csupán a szöveget írtad, az 
illusztrációkat is magad készítet-
ted. Honnan ez a mérhetetlen fan-
tázia? A rajzokat kik ihlették?
Nagyon szeretek portrékat, tájképeket fes-
teni. Tizenöt éve festek, addig egy vonalat 
sem tudtam húzni. Még nekem is hihetet-
len, hogy bizonyos dolgokra képes vagyok. 
Honnan a fantáziavilág? Szerintem 
mindenki álmodozik, mindenki a saját 
életének a főhőse.  A rajzok ihletői a csa-
ládtagok. Kisfi am a Tündérkirályfi , párom 
a Tündérkirály, menyem a Hajnaltün-
dér. Ahol jellembeli egyezőséget láttam, 
megpróbáltam ábrázolni az arcokat. A 
tündéreket szépnek, éterinek, Fülikét és 
Topánkát gyermekin, a segítő koboldokat 
és az óriásokat jól kivehető, emberi vo-
násokkal ábrázoltam. Minden családban 
vannak hasonló fi gurák. Ne elvont segítő-
ket keressenek a gyerekek, hanem a roko-
nok, családtagok segítségét, szeretetét és 
bizalmát.

 A könyv a Kós Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár gondozásában je-
lent meg. Honnan a jó kapcsolat?

Mint említettem, itt dolgozhattam négy 

és fél évig, szórakoztató programok és 
remek munkatársak között. Kolléganőm, 
P. Debreczeni Melinda egy magánbeszél-
getés során elmondta, hogy különböző 
könyvkiadóknál könyvszerkesztéssel fog-
lalkozott, többek között mesekönyveket is 
szerkesztett. Megemlítettem, hogy nyolc 
évvel ezelőtt írtam egy mesekönyvet, és ő 
szívesen elolvasta. Olyan volt, mintha a 
gyermeki lelkembe, a legbensőbb gondola-
taimba engedtem volna be. Féltem a kriti-
kától, a megmérettetéstől. Melinda nagyon 
fi noman reagált, úgy kezdte, hogy ne rak-
jam újabb nyolc évre fi ókba a könyvemet, 
hanem mutassam meg az igazgatónknak, 
Benkó Attilának. Majd újabb három hónap 
telt el, amíg az asztalára mertem csem-
pészni a kéziratot. Nagy boldogság volt 
számomra, hogy ő is kedvezően reagált.

 Az olvasóknak meddig kell vár-
niuk a folytatásra?
A mesekönyv első három meséje önálló 
mese. A negyediktől pedig már összefüggő 
történet, meseregény. Már írom a foly-
tatást. A meseregény újabb szereplőkkel 
bővül, bája, humora viszont megmarad. 
Reményeim szerint április végére elkészü-
lök a kézirattal és az őszi Városnapra meg 
tudjuk jelentetni a folytatást.

 Ha jól tudom, a Mályva utcai 
bölcsődében dolgozol. Mi fogott 
meg a városban?
Igen, közel tíz hónapja dolgozom ott, és 
már közel húsz éve lakom Kalászon. Ere-
detileg csak ki akartam törni a lakótelepi 
életből. Az óbudai Főtér mellett laktam, a 
hatodik emeleten. Kertre, fényre, zöldre 
vágytam. Közel akartam maradni a vá-
roshoz, egyértelműen itt kerestem házat. 
Először a Zöldfa utcában laktunk. Azon-
nal megfogott az emberek közvetlensége, 
kedvessége a közértben, a vasboltban. 
Tetszett a helyi busz, a tó. Emlékszem az 
önkormányzat előtt, a kereszteződésben 
elvesztettem a tárcámat, az összes iratom, 
pénzem benne volt. Teljesen lemondtam 
mindenemről. Ekkor hívtak a Szentendrei 
Rendőrkapitányságról. Legnagyobb meg-
döbbenésemre a kártyáim, irataim és min-
den értékem megvolt! Értetlenkedésemre 
a rendőr azt mondta, hogy „Mi, kalászi 
emberek becsületesek vagyunk”. Igen, ez 
Budakalász, itt ilyenek az emberek! Ez ra-
gadott meg, ezért szeretek itt élni.

       Lévai Zsuzsi

Vendégünk: Kutasi Erika elsőkönyves meseíró
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Egészség

Az Egészségklub Budakalász legna-
gyobb civil szervezete, minden hónap-
ban orvosi témájú előadásokat szervez, 
nem csak tagjai számára. Idén először 
az Országos Mentőszolgálat Főigazga-
tóságának tudományos tanácsadója, Dr. 
Göbl Gábor tartott előadást, Vészhelyzet 
– Csakugyan? címmel. 

A doktor úr elmondta, mikor kell arra 
gondolnunk, hogy nagy baj van, hangsú-
lyozva, hogy ez nem egy elsősegélynyújtó 
tanfolyam. 

„Van néhány nevezetes tünet, mint 
például a mellkasi fájdalom vagy a 
stroke, amelyeket bizonyos tünetek-
ből megalapozottan lehet gyanítani. 
A mellkasi fájdalmat nagyon komo-
lyan kell venni. Bizonyos panaszokra 
fokozottan fi gyelni kell, másfajtákra 
kevésbé. Szerencsés esetben és előrelá-
tással lehet késleltetni az öregedéssel 
járó problémákat. Ettől sajnos a mai 
magyar népesség meglehetősen távol 
van, de sosem késő ellene tenni” – 
mondta a szakember.

Immáron harmadik félévét kezdené 
meg a Zsigmond Király Egyetem Gerontoe-
dukációs Kutatóközpontjának égisze alatt 
a kifejezetten 50 év felettiek oktatásával 
foglalkozó Nyugdíjasok Budakalászi Aka-
démiája. A kurzuson olyan ismereteket kí-
vánnak adni, amelyeket a korosztályokhoz 
tartozók hasznosítani tudnak mindennap-
jaikban, művelődésben, szórakozásban, a 
családban és persze a munkaerőpiacon is.

„A Zsigmond Király Egyetemen már 
hat éve zajlik a szeniorképzés. Jelenleg 32 
helyszínen, több mint 4000 hallgatónk 
van, ez Közép-Európa legnagyobb kép-
zése. 

Nagy Edit, az Egészségklub vezetője 
keresett meg azzal, hogy Budakalászon 
is felmerült az igény az oktatásra. A Mű-
velődési Ház vezetője, Benkó Attila is na-

gyon nyitottan állt a 
kérdéshez. Az elmúlt 
két félévben – az 
elsőben egy, a má-
sodik félévben négy 
előadással – volt 
jelen a szenior aka-
démia a városban. 
Nálunk a képzés nem 
merül ki azzal, hogy 
előadásokat tarta-
nak gerontológusok, 
számítástechnikai 
szak emberek, taná-
rok, hanem azonnal 

tanfolyamokat is kezdünk” – mondta 
Dr. Jászberényi József, a Szeniorok Buda-
kalászi Akadémiájának vezetője. 

Az előadások interaktivitását jelzi, hogy 
ezeket követően fórumként folytatódik a 
közös tanulás, nem egyszer több óra múlva 
is záporoznak a kérdések. „Örülök, mert 
nagy érdeklődés övezi a képzéseket és 
ennek az is az oka, hogy az Egészségklub 
jól szervezett csoport és ennek megfelelően 
be is illesztették az előadásokat saját prog-
ramjaik közé.” 

Az idei évet illetően a Faluház továbbra 
is ingyen biztosítja a helyet az előadások-
nak. Az előadói díj viszont nem fér bele a 
költségvetésbe, de Nagy Edit a klubvezető 
mindenképpen szeretne támogatókat ta-
lálni Szeniorok Budakalászi Akadémiájá-
nak folytatásához.

Vészhelyzet – Csakugyan? 
Dr. Göbl Gábor előadása 
a Faluházban

Szeniorképzés Budakalászon

Idén is nagy érdeklődés kísérte a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és Egyesü-
let jubileumi 20. Sváb Bálját, melynek 
ez alkalommal is a Kós Károly Művelő-
dési Ház adott otthont. A jó hangulatú 
estre nemcsak a környező településekről, 
hanem az ország más részeiről is érkeztek 
vendégek. Az 1946. február 22-én történt 
kitelepítésről minden évben megemlé-
keznek Budakalászon. Tavaly a 19. Sváb 
Bálon emlékévet hirdetett az egyesület a 
német kitelepítés 70. évfordulója alkal-

mából. Ennek a rendezvénysorozatnak az 
utolsó állomása és egyben csúcspontja volt 
az idei bál. A bál hangulatáról a Sonnen-
blumen táncegyüttes gondoskodott, akik 
remek műsort adtak a lelkes közönségnek. 
A Lustige Schwaben énekkar, akik tavaly 
aranyminősítésű kórussá léptek elő, idén 
is remek dalokkal készültek. Wágnerné 
Klupp Katalin szerint nehéz év áll mögöt-
tük, mégis minden perce megérte, mert 
méltó emléket állítottak a 70 évvel ezelőtti 
eseményeknek. 

Nachrichten / Hírek

Jubileumi Sváb Bál 
a Faluházban
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AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

Jóga és Meridián torna
koordinátor: Stefán Ibolya
Szárazföldi torna
koordinátor: Ollár Györgyné Kati
Szenior tánc - koord.: Erdős Ildikó
Vízi torna - koord.: Juhász Zsuzsa
Február 15-től SZERDÁNKÉNT 8h-tól

Új GYÓGYTORNA
Harmat-Üveges Zsuzsannával
koordinátor: Tál Ilona

IRÁNYÍTOTT MOZGÁS

www.bkegeszsegklub.hu * bkegeszsegklub@gmail.com

KLUBNAP

Február 23. csütörtök 18h

Fű, fa, virág - 
minden egészséges?

Előadó:
Dr. Pálffy Márta 

allergológus, a Budai Allergia
Központ specialistája

Minden érdeklődő számára ingyenes.

ORVOSI ELŐADÁS

Február 16. csütörtök délelőtt 
Látogatás a Hadtörténeti Múze-
umba dr. Faragó Eszterrel. 
17h Klubnap - Az epigenetika avagy
gondolkodásunk és életmódunk hogyan
befolyásolja  egészségünket. 
Előadó: Kecskeméti János
Március 02. 17h dr. Faragó Eszter
előadása a Budai Vár temati-
kához: Ferenc József és IV. Károly
(utolsó királyunk) 

Március 9. 16h Torkos csütörtök
Március 16. Kirándulás dr. Faragó
Eszterrel.

ZSKE SZENIOR AKADÉMIA
ÚJRAKEZDŐ ANGOL

február 16., 23. 10-12h

Kezdő angol 
febr. 10-től péntekenként 10-1130.

Koordinátor: Lazanyi Edit. 

Febr. 22. MŰCSARNOK (Bp. Hősök t.)
Találkozás: Hév Bp. felé 9.03 Szent-
istvántelep, 2. kocsi.
Program: Az első aranykor, az Oszt-
rák-Magyar Monarchia festészetét be-
mutató kiállítás megtekintése, mellyel a
Műcsarnok megnyitásának 120. évfor-
dulóját ünnepli. Belépő: felnőtt 1600
Ft, nyugdíjas 1100 Ft, nyugdíjas cso-
portnak 10 fő felett: 800 Ft/fő

Márc. 8. A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI
Tavaszváró, tavaszköszöntő túra
Találkozás: Hév Bp. felé: 
7.25  Szentistvántelep, 2. kocsi.
Program: Kirándulás erdős helyre, ahol
hóvirág és egyéb tavaszi virágmezőket
láthatunk. A programot kb. egy héttel
előtte, az időjárási viszonyoktól füg-
gően pontosítjuk. 
Kecskés Éva, 341-358, 06 70/2542906, 
e-mail: kecskes.eva@t-online.hu

KIRÁNDULÁS

Az Egészségklub 2017. MÁRCIUS 23-án 
FÉL 4 ÉS NEGYED 6 KÖZÖTT tartja 

éves rendes KÖZGYŰLÉSÉT a Faluházban.
Minden tagunk megjelenésére 

számítunk!



Budakalászi tél 2017
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A Magyar Kultúra Napját 1989 óta 
ünnepeljük meg január 22-én annak 
emlékére, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen 
a napon tisztázta le Csekén a Himnusz 
kéziratát.

A megemlékezések alkalmat adnak 
arra, hogy nagyobb fi gyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, gyökere-
inknek, nemzeti tudatunk erősítésének, 
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat 
idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

A Himnusz születésének 194. évfordu-
lóján sok színes kulturális program várta 
az érdeklődőket a Kós Károly Művelődési 
Házban is tíz napon keresztül. 

Január 17-én, a „Rajzoltam egy köp-
cös kandúrt – Csík Mónika és a Tánc-
Reakció mesélő rajzfüzete” című rajzos, 
verses, zenés produkciónak adott otthont 
a Faluház. A TáncReakció együttes (Gál 

Hedda – ének, Hoppál Mihály – gitár, 
Futó Ádám – beat box) Csík Mónika 
költőnővel kiegészülve, 2016-ban már 
tartott egy tíz állomásos koncertkörutat 
Vajdaság-szerte, melynek során a szór-
ványtelepülések gyerekközönségéhez is 
eljuttatták Csík Mónika Miféle zergetoll? 
című gyermekverskötetének megzenésí-
tett verseit. Ezt a produkciót mutatta be 
a formáció ez alkalommal a budakalászi 
művelődési ház zsúfolásig megtelt termé-
ben az általános iskolásoknak.

A Faluház gondozásában 2016 decem-
berében jelent meg Kutasi Erika Katalin 
Fülike és Topánka című mesekönyve. A 
Magyar Kultúra Napján alakalom nyílt 

a könyv hivatalos bemutatójára is, amit 
a kávézóban rendeztek meg január 19-
én. Kutasi Erika elsőkönyves írónővel az 
esten Pártai Lucia beszélgetett. A könyv 
Tündérföldre kalauzolja az olvasó. Aki 
kézbe veszi a könyvet, garantáltan fel-
töltődik vidámsággal, boldogsággal és 
szeretettel.  Bájos, szerethető fi gurákon, 
izgalmas, humoros történeteken keresz-
tül ismerhetjük meg Fülike és Topánka 
mindennapjait.

A budakalászi Képzőművész Kör is e 
jeles naphoz kapcsolódóan rendezi meg 
minden évben az éves kiállítását. Bu-
dakalász az egyszerű átutazónak csak 
néhány Hév megállót jelent. Nem is gon-
dolná az ember, hogy a város nem csak 
e néhány élmény leképezése. Léteznek 

más, színesebb és lágyabb motívumok 
is; sokszor az itt lakók tudatalattijába 
rejtve, amely a megszokott épületrészek-
ben, egy kapuívben, vagy egy rügyező fa 
várakozó-zöldjében bontakoznak ki. A 
KKMH és Könyvtár támogatásával a tár-
saság ezeket a rejtett motívumokat tárja a 
nézők elé. A zömében amatőr művészek-
ből, fi atalokból álló csoport kihasználva a 

nyári fényeket, a várost nem funkcionális 
térként kezelve, sarokpontokra világít rá. 
Számtalan alkotás, köztük tusrajzok, szí-
nes rajzok, akvarellek és olajképek ezért 
kapcsolódnak egymáshoz, ezért láthatjuk 
majdnem egységes színben az elkészült 
műveket. A közösség akkor képes kibon-
takozni, ha rátermett és lelkes vezetői 
vannak, és szerencsére a Képzőművész 
Kör végzett művészei olyan gyengéden, 
mégis alázattal tartják egyben a csopor-

tot, hogy az amatőrök is képesek önma-
gukon túlmutató, a nézőnek is élményt 
adó műveket alkotni. A kiállítás január 
20-tól, egy hónapon keresztül tekinthető 
meg.

A zene kedvelői is válogathattak a 
programok között. Az Örömzene ko-
molyzenei programsorozat folytatása-
ként, az újév és a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából Vámosi-Nagy Zsuzsa és Csáki 
András Junior Prima díjas művészek lép-
tek fel a Kós Károly Művelődési Házban. 
Vámosi-Nagy Zsuzsa szólistaként és ka-
marazenészként rendszeresen ad kon-
certeket Magyarországon és külföldön 
egyaránt. Budakalászon sem először lé-

pett fel. Csáki András generációjának ki-
emelkedő gitáros egyénisége. Játékának 
szuggesztivitása és érzékenysége a világ 
számos koncerttermének hallgatóságát 
magával ragadta Japántól Észak-Ame-
rikáig. A Hangfonó sorozatban Korpás 
Éva és Madarász András gyerekkoncert-
jét évezhette a közönség január 27-én. 
2013-ban A legjobb énekes népművé-
szet kategóriában, Az év dala kategóriá-
ban, valamint a Ritka Magyar Folkband 
tagjaként kapta meg a Harmónia-díjat, 
amelyet szlovákiai magyar zenészeknek 
ítélnek oda.

A gyermekműsor után, a The Plan 
zenekar koncertjét is élvezhették a láto-
gatók.

Magyar Kultúra Napja Budakalászon

Közélet
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KözéletKalászi humor – Fészbuk 

Pszt! Látom, onlájn van, drága taná-
cselnök úr, világít a zöld gömb a fejinél 
a fészbukon. Azért vagyok ilyen halk, 
mert a legutóbbi bejegyzésem után na-
gyon letolt a szomszédasszony, valami 
új lakó lehet, mer bemutatkozni még 
nem mutatkozott be, de leszúrt ren-
desen, hogy micsoda bolsevik hagyo-
mányokat éltetek én itt, mikor magát 
tanácselnöknek aposztrofálom, holott 
tudnom kéne, hogy ma már polgár-
mester van. Meg azt is mondta, hogy 
ilyen haladó, meg progresszív időkbe 
már nem a polgármesternek írunk le-
veleket, hanem egyszerűen bejelentjük 
minden szívfájdalmunkat az olyan füg-
getlen, haladó, progresszív internetes 
oldalakon, mint az átlátszó blog, meg 
a járókelő pont hu, azok meg majd le-
szedik magáról a keresztvizet. El is 
szégyelltem magam, hogy nem vagyok 
tag egyikbe se. De hát micsinájjak, jobb 
szeretem fész tu fészbuk elmondani 
magának, mi nyomja a kicsi lelkem, 
maga meg gyógyírt talál rá azzal az 
okos fejivel. Képzelje, valamék nap is, 
mikor nagy elfoglaltságaim közepette 
kattintgatok a maga face oldalán, ki 
van írva középre kékkel, mer maguk 
a kék téntával nem takarékoskodnak, 
szóval ki van írva, hogy lehet okossakat 
beírni a Budai út reinkarnációja, vagy 
mije ügyébe. Szóval, hogy ami beton, 
kicserélik térkőre, meg szokás szerint 
beültetnek egy csomó virágot, ezt je-
lenti ez a szó, hogy rémkarnácijó. Na, 
hát a karnálódásból én se maradhatok 
ki, gondoltam, és be is írtam pár építő 
gondolatot, mer kérem engem nem 
bánt, ha maga bont, mer a végén álta-
lában valami jó szokott belőle kisülni. 
Az én egyszerű eszemmel megáldott 
ember egy ilyen patinás kisvárosban, 
mint Budakalász, azt gondolja, hogyha 
már egy főutca megújul, legyen rajta 
szép térkő borítás, meg pár helyen pad, 
sok helyen növény. Ezt a javaslatot osz-
tottam meg véleményként, és láttam a 
kommentekből, hogy nem is vagyok 
egyedül. De a szomszédasszony, tudja, 
tanácselnök úr, az a haladó, meg prog-
resszív menyecske, mostanába valami 
civil egyesületbe jár, ott mindenki ösz-
szedugta, amit az Isten adott neki, és 
bátran kijöttek a fényre azzal az ötlettel, 
amit így együtt kifundáltak: nem kell a 
Budai útra semmi más, csak parkoló. 
Hát, drága tanácstitkár úr elvtárs, ha 

száz évig élek, meg vagy háromszor új-
jászületek, akkor se tudtam volna ilyen 
kiváló ötlettel előállni! Mélyebben be-
legondolva, ilyen kiváló ötletnek nekem 
kellett volna, hogy elsőnek eszembe jus-
son. Építsünk egy bazi nagy parkoló-
házat, mert azt gazdaságosabban lehet 
üzemeltetni, mint például a maguk 
által tervezett tanyát, mert Budaka-
lászon két fő dolog van, a megtérülési 
mutató, meg az őszinte közbeszéd. Na 
meg a hatástanulmány, mer az fontos, 
úgyhogy három. A magok tanyájával 
kapcsolatban például megkérdeztem a 
legérintettebb szereplőket, a tanyára 
tervezett állatokat, hogy végre kiala-
kuljon egy őszinte polémia a kérdésben. 
Ott van például a kecske, ő azt kérte, 
tolmácsoljam, hogy csak a káposztát 
bízzák rá, azér teljes körű felelősséget 
vállal, de ő a látogatóknak ugyan nem 
fogja magát mórikálni. Közölte, hogy 
neki szabadságjogai vannak, így pél-
dául fejőszéket a közelébe se vigyenek, 
mert nemrég hím létére kan didátus 
lett a Stockholmi Tőgyletermelés-elle-
nes Liga nevű civil szervezetnél, ame-
lyik az erőszakos kecske- és tehénfejés 
ellen lép fel. A birka kérdésemre, tisztán 
a nyílt polémia kedvéért kerek perec 
közölte, ellenzi az ól tetejére tervezett 
cserép színét, mert az ő kedvenc színe 
az okkersárga. Annak a közlésére is 
felhatalmazott, hogy bár közmondáso-
san nagy türelme van, de látogatók je-
lenlétében bégetni nem hajlandó, és az 
ólban alakítsanak ki intim szobát, ahol 
kettesben lehet a pszichiáterével, mert 
erre a kocsiszín egyszerűen nem alkal-
mas, csörög a zabla, meg nyihog az az 
ostoba ló. A nyúl általam üzeni, hogy 
megtagadja a répaevést, ugyanis a Ré-
pakör Alapítványnál felvilágosították, 
hogy egyetlen állat sem kötelezhető a 

fajtájához köthető évezredes beidegző-
dések szerinti táplálék elfogyasztására, 
mert az rasszizmus. Fényképezni pedig 
csakis legalább 5 megapixel felbontású 
mobiltelefonnal engedi magát, ez nála 
2017-ben alapkövetelmény. A nyúl to-
vábbá fenntartja a jogot arra, hogy 
cenzúra nélkül adjon interjút a médi-
ának, és kifejtette, hogy a Való Világ 
nagy sztárja, Alekosz iránti tisztelet-
ből fel akarja venni a Répakosz nevet, 
a Való Villa mintájára pedig ésszerű 
felvetésként javasolta a Civil Tanya el-
nevezést új otthonának. Hogy valami 
jót is mondjak, a nyúl teljesen egyetért 
magával a kutyák kitiltásával a par-
kokból, persze nem teljesen önzetlenül. 
Mivel a városban igen sokan képtelenek 
kutyájuk után a keletkező végterméket 
felszedni, a nyúl keveredett gyanúba, 
hogy ő potyogtat szorgalmasabban a 
kelleténél. A félreértések elkerülése és 
a támadhatatlanság érdekében, ha-
tástanulmány készítés céljából a nyúl 
megkereste a Társaság az Aratásjogo-
kért Mezőgazdasági Célból Állatokat 
Összezavaró részlegét, ahol azt taná-
csolták neki, változtasson végtermé-
ket, eddigi kis bogyói helyett váltson 
téglalap alakúra, mert így senki sem 
keveri majd össze a kutyákéval.  Azt hi-
szem, elvárható a Tanácstól, meg főleg 
magától,drága tanácselnök elvtárs, 
hogy az ilyen nagy horderejű beruhá-
zásoknál meghallgassa a nagyon ha-
ladó, nagyon progresszív, nagyon civil 
hozzáértők véleményét. A birka még 
megsúgta nekem, hogyha követeléseit 
teljesítik, ünnepélyesen megfogadja, 
hogy nem indul a következő választá-
son, de szeretne egy ingyen fürdőjegyet 
a Luppán.

fbi

Közbeszéd
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 Már kisgyermekként tudtad, 
hogy a zenével szeretnél foglal-
kozni vagy később alakult ki ez 
nálad?

Ha nem is tudatosan, de valahogy 
mindig is a zenélés vonzott. Kilenc-tíz 
évesen a lépcsőházi haverokkal zene-
kart alapítottunk, és Beatles-dalokra 
„playbackeltünk”, de már jóval ezelőtt 
is – szüleim elmondása szerint – egész 
álló nap képesek voltunk öcsémmel 
apánk szalagos magnója előtt üldögélni 
és hallgatni a nagy klasszikusokat: a The 
Beatlest vagy a Stonest. Majd jött a gim-
náziumi banda a The Ragdoll, és azóta 
sincs megállás…

 A civil életben jogásznak tanul-
tál. Mennyire fér össze a két hiva-
tás: a zenész és a jogász karrier?
Az évek során sikerült kialakítani egy 
egészséges egyensúlyt a zenész élet és 
a civil hivatás között. Néha erre billen 
az egyensúly, néha arra. Zenész és a jo-
gász – kicsit skizofrén állapotnak tűnik, 
de nálam immár 20 éve jól elfér egymás 
mellett a két pálya.

 Hírnevet a NEO együttessel sze-
reztél, most pedig egy új zenekart 
alapítottál, aminek a frontem-
bere is te vagy. A Peter Kovary & 
The Royal Rebels zenekarról mit 
érdemes tudni?

Az első zenekaromat még a ’90-es 
években alapítottam öcsémmel Kő-
váry Zoltánnal, The Trousers néven. 
Az országos ismertségre a NEO zene-
kar gitáros/énekeseként tettem szert, 
így ismerhetett meg a nagyközönség. 
Emellett felépítettem egy jól működő 

dj/producer karriert is, illetve a Stoned 
nevű  Rolling Stones emlékzenekarban 
Mick Jagger „posztját” is betöltöttem 
évekig. Tavaly – 12 év után – kiszálltam 
a NEO-ból, és új zenekart alapítottam, 
Peter Kovary & The Royal Rebels néven, 
mellyel visszatértem gyökereimhez, a 
klasszikus rockhoz. A zenekar első kis-
lemeze a „Keepin’ On” idén májusban 
látott napvilágot, melyen 4 dal található, 
a “Forever And A Day” című dalhoz 
pedig leforgattuk az első videoklipet is. 
Az együttes bemutatkozó albuma 2017 
februárjában jelenik meg, ezután lemez-
bemutató turnéra indulunk. Az itthoni 
klubok mellett fellépünk többek között 
Ausztriában és Olaszországban is. Az 
album nyitódalához (“It’s a Riot”) elké-
szült a zenekar második klipje. Utóbbi 
felvétel került be a 2017-es eurovíziós 
válogató, A Dal legjobb 30 nótája közé.

A zenekar zenéjében ötvöződik a ’60-
as, ’70-es évek klasszikus rock, blues-
rock zenéje, a ’90-es évek, 2000-es évek 
retro-rock vonulata (The Black Crowes, 
Lenny Kravitz, Jet, Wolfmother), egy kis 
southern rock ízzel megfűszerezve (The 
Allman Brothers), mindez mai köntösbe 
öltöztetve úgy, ahogy a stílusában ha-
sonló retro rockerek teszik (Rival Sons, 
Blackberry Smoke). 

 Ezzel a zenekarral A Dal válo-
gatóján is elindultatok január 
28-án. Hogy sikerült a szereplé-
setek? Mi lesz a folytatás?

Eredetileg 3 dalt küldtem be a váloga-
tóra, és az “It’s a Riot”-ot választotta ki a 
szakmai zsűri. Mind az akusztikus verzió, 
mind az élő fellépés nagyon jól sikerült. 

Azt, hogy nem jutottunk tovább, nem 
éljük meg kudarcként. Kiválóan éreztük 
magunkat, és nagyon jó visszajelzéseket 
kaptunk a közönségtől. A zsűri vélemé-
nyével és pontozásával nem értünk ugyan 
egyet, de természetesen elfogadjuk, hogy 
nem ilyen stílusú dalokat keresnek. A 
zenekar robog tovább, rengeteg a tenni-
valónk.

 A másik aktualitás a hamaro-
san megjelenő első lemezetek. Mit 
tudhatunk erről?
Az album “Halfway Till Morning” címmel 
február 20-án jelenik meg és 11 dal szere-
pel rajta. A dalokat jómagam írtam és a 
producer is én voltam. Emellett a zenekar 
tagjai is egyre jobban kiveszik a részüket 
a munkából. A lemezbemutató koncertre 
február 23-án kerül sor, áprilisig pedig 
már sok lekötött bulink van itthon és kül-
földön egyaránt. 

 Hogyan, mikor találtatok ott-
honra Budakalászon? 

Eredetileg a családommal Szentend-
rén laktunk, és jelenleg is ott építkezünk. 
Az építkezés megkezdését megelőzően, 
még 2015 októberében költöztünk át ide-
iglenesen Budakalászra. 

 Mennyire érzitek itt jól maga-
tokat? 

Nagyon szeretjük, és a szívünkbe zár-
tuk Kalászt, rengeteg klassz helyet meg-
ismertünk, vannak kedvenc éttermeink, 
rendszeresen látogatjuk a Faluház prog-
ramjait, sokat sétálunk a Kálvária Dom-
bon és környékén. 

Lévai Zsuzsi

Kalászi hírességek: Kőváry Péter zenész

„A gimnáziumi banda óta sincs megállás!” 
Kőváry Péter nevét leginkább a NEO formáció nemzetközi és 
hazai sikereinek köszönhetően ismerhetjük, ám Péter meghatá-
rozó alakja a honi french-electro és electroclash s  lusnak. Ak  v 
zeneszerző, producer, frontember és lemezlovas.
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FEBRUÁR-MÁRCIUSI PROGRAMOK

IRODALOM

Február 17. péntek 20.30 
Wass Albert emlékest

 

ISMERETTERJESZTÉS

Február 24. péntek 17.00

 

Március 31. péntek 17.00 

 

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Február 12. vasárnap 16.00

 
 

zenekara

 
 

Február 24. péntek 19.00 

címmel

 

Március 3. péntek

 
 

Tribute Band

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

Március 16.

Március 17. péntek 19.00 

Március 23. csütörtök 19.30 
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2017 
Család éve

20.00 Radar

 

 

 
 

Március 10. péntek 17.00

-

KIÁLLÍTÁS

Február 17-23.

virágkötészeti kiállítása

kiállítása

 
-

 
 

 

Március 16-31.

 
 

 

Krisztián

 
 

Megemlékezés az 1848/1849-es  

Március 24. péntek 19.00

Cserkész bál

Kalász Suli bál

Február 24. péntek
Szerb bál

Lenvirág bál

 

Február 16. csütörtök 16.00  
és Március 23. csütörtök 16.00

 
alkalmanként több mesével…
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Óvodai hírekIskolai hírek

A magyar kultúra napja
Rengeteg vers hangzik el a magyar kul-

túra napján. Erre az alkalomra ugyanis aki 
csak szeretne, ír egy verset, majd azt a tor-
nateremben az érdeklődő közönség előtt 
előadja. Változatos hangulatú, stílusú és 
témájú költemények váltják ilyenkor egy-
mást, lebilincselő hallgatni mindannyiunk 
számára. A műveket kinyomtatjuk, s a ren-
dezvény után a faliújságon olvashatjuk el 
újra és újra őket. Idén Farkas Benedek 7. b 
osztályos tanulónk ezeket a sorokat vetette 
papírra:

Tudományok
Mindenre van megoldás,
Ezt rejti a tudomány,
Minden rejtély kifogás,
Megfejti e tudás.
A fi zikának csodáit,
Megláthatja akárki,
Ebben aztán mindent lelsz,
Ha az órán jól fi gyelsz.

Kémiával vitathatod,
De tudománnyal vállalhatod,
Mindent mi érdekes,
A felfedezők érdeme.

Iskolai vigadalmak
Ebben a tanévben a táncos rendez-

vényeket szerettük volna valahogyan 
emlékezetesebbé tenni. A meghívott DJ 
mellett fölkértünk néhány hetedikes diá-
kunkat, hogy a DJ-pult mellett fölállított 
színpadon táncoljanak, ezzel erősítve rá 
a hangulatra. Az ötlet sikert aratott. Erre 
így emlékszik vissza a három fölkért lány:

Manka, Emma és én rögtön az első 
dalnál felmentünk a színpadra, bár 
nagyon izgultunk, elkezdtünk táncolni. 
Amikor láttuk, hogy egyre többen tán-
colnak velünk, mi bátrabbak lettünk, és 
már nem is izgultunk.

„Olyan sokat táncoltunk, hogy a vé-
gére teljesen elfáradtunk, ennek ellenére 
ez egy felejthetetlen élmény volt.” (Bé-
necz Katinka)

„Számomra az egyik legjobb élmény 
volt, hogy szerepelhettem az iskolai 
bulin. Nagyon jó érzés volt, hogy a kis 
gyerekek mosolyogva néztek rám és 
utánozták, amit csinálok, igaz három 
órán keresztül táncoltunk a színpadon, 
de megérte! Tetszett a hangulat, annak 
a sok embernek a mosolya, ahogy élvez-
ték a táncunkat. Elképesztő volt!” (Taby 
Mandula)

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA A Szen  stvántelepi Általános 
Iskola programjai a leendő 
elsős gyermekeknek és szü-
leiknek
2017. február 18. (szombat) 
9:00-12:00: 
„Kalandozás az iskolában” 

Kalandos, játékos délelőtt, melynek során 
az óvodás gyermekek, szüleik, és akár 
testvéreik is megismerkedhetnek az iskola 
dolgozóival és az épület minden zeg-zugá-
val. Erre a foglalkozásra legkésőbb 10:00 
óráig kérjük, hogy érkezzenek meg, mert 
a később érkezők nem tudnak bekapcso-
lódni minden állomás feladatába.

2017. március 16. (csütörtök) 
8:00 - 10:00 és 
2017. március 23. (csütörtök) 
8:00 - 10:00 
Ismerkedés a leendő tanító nénikkel 

Az érdeklődő szülők és gyermekeik is-
merkedhetnek a leendő tanító nénikkel, 
utána az iskolával és a beiratkozással kap-
csolatos kérdéseikkel megkereshetik az 
iskola igazgatóját.

 KALÁSZ SULI

Bemutatkozó a leendő első osztályo-
soknak és szüleiknek

Január 25-én a Kalász Suli is megtar-
totta a leendő elsős szülők tájékoztatóját, 
ahol Völgyes József igazgató bemutatta is-
kolánkat, és bemutatkoztak a leendő elsős 
tanítók is.

Egy kisfilmen keresztül bepillantást 
nyerhettek az érdeklődők a Kalász Suli 
mindennapjaiba, hangulatába, légkörébe. 
Erre a rendezvényünkre sokan látogattak 
el, és reméljük, következő programjainkon 
is teltház lesz majd.
Szeretettel várunk minden kedves ó vodást 
szüleikkel együtt!

Korcsolya
Talán az utóbbi 

tíz év leghidegebb 
telén mindenképp 
érdemes kihasz-
nálni a felújított 
kalászi jégpályát! 
Az önkormány-
zat jelentős anyagi 
támogatásával a 

cserkészház nagyon színvonalas pályát 
üzemeltet. Nagy örömünkre a kalászi 
iskolák tanulói kedvezményesen korcso-
lyázhatnak délelőttönként az osztályaik-
kal. Nagyon köszönjük ezúton is a remek 
lehetőséget, heti 11 órában korcsolyáznak 
osztályaink, külön kérésre akár profi  ok-
tatói segítséggel. Sőt, egyik délután 20 
tanulónk vesz részt külön oktatásban is. 
Köszönjük a fantasztikus élményt!

A nagy hóesés
Egyik pénteken kinéztünk az osztály-

termünk ablakán, és alig láttunk a hóe-
séstől.

Az ezt követő szünetben már nemcsak 
mi, hanem az egész iskola kint ugrált a 
hatalmas hóban, élvezte a csodálatos ha-
vazást. Mikor visszatértünk a terembe, 
már bokáig ért a sár és a latyak, de min-
denki nagyon vidáman várta a következő 

órát. Ráadásul 
kiderült, hogy 
osztályfőnökünk-
kel ki megyünk 
a töltésre hógo-
lyózni. Mindenki 
felszabadultan 
élvezte a kint-
létet. A lányok 
hóembert építet-
tek, a fi úk pedig 

hatalmas hócsatát vívtak, egymást dobálták 
hógolyóval.

Sajnos hamar vége lett ennek az órának, 
és a nap úgy folytatódott tovább, mintha 
nem is esett volna az rengeteg hó.

Nagy Zsófi a, 5. c   

Iskolába hívogató       
„Hívogat az iskola, kapuját ki-
tárja.”

Sok szeretettel várjuk a leendő 
elsős gyermekeket és szüleiket a 
2017-es iskolába hívogató program-
sorozatunkra!

Február 21.,kedd 16.30 
Játékos tornatermi foglalkozás – Váltóci-
pőt kérünk szépen!
Március 6., hétfő 16.30
Tavasz témájú kézműves foglalkozás. 
Március 28., kedd  8 óra 

Nyílt nap (Az aktuális információkat 
később honlapunkon tekinthetik  meg. )  

A programokon kívül szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklődőt a hagyo-
mányos Busójárásunkon február 28-án, 
kedden!
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Óvodai hírek

 TELEPI ÓVODA

Január elsején azon gondolkodtam, 
hogy van, ami állandó az ember életében, 
van, ami akkor is marad, ha minden más 
megy. Újra kezdődnek a MESE próbák. 
Hiába a január szava, nem lehet pihenés, 
lustálkodás..  ez beleillik az új életbe…

És elkezdődött fejemben a vetítés. 
Egy olyan atmoszféra jelent meg, amiben 
mindig is jól éreztem magam. Immár 
14 éve. Ilyenkor minden megváltozik a 
szürke télben, a színek, a formák, az em-
berek, a tudat, a gondolkodás, és a min-
ket körülvevő szeretet. Pedig rengeteg 
külön munka, feladat és rengeteg kérdés, 
izgalom nehezíti azt az időt, míg eljutunk 
a meséig, az előadásig. De soha nem ez 
marad meg a fejünkben. 

A fejemben a vetítés mindig vidám-
sággal, nevetéssel, boldogsággal kezdő-
dik, és így is ér véget. Hisz írtam már: 
a mi szavunk ebben a két hónapban a 
boldogság.  

Aztán bementem a próbára, és már 
nem láttam mást, csak színeket, keleties 
kendőket, csillogást, nevetést, táncot, bő 
bugyogókat, kincseket, és nevető táncoló 
embereket. A boldogság és az izgalom 
szele átjárta a termet, ahol 14 éve pró-
bálunk.  A vetítés folytatódott és én pró-
báltam a háttérből nézni ezt a kivetített 
képet, pedig olyan magával ragadó volt, 
hogy maradni akartam. 

Mégis kiléptem a képből, mert vilá-
gossá vált számomra, hogy e mögött a 
csodás előadás mögött több rejlik. Egy 
Csapat, aki összefog, hogy csodát al-
kosson és boldoggá tegyen egy órára 
gyereket, felnőttet. Egy Csapat, akik át-
lagéletkora 40 év felett van, mégis táncra 
perdülnek. Egy csapat, akik mióta van a 
mese, elfogadóbbak, szeretetteljesebbek 
egymással. Egy HATALMAS CSAPAT, 
akik varrnak, rajzolnak, vágnak. A Csa-
patnak mindenki egy–egy kis puzzle da-
rabja. Ha egy kis puzzle darab elveszne, 
már nem lehetne összerakni a csodát, a 
mesét. Minden darabkára ugyanakkora 
szükség van, akár külsős, akár óvodai 
dolgozó, akár szerepel a mesében, akár 
kintről támogat minket. 

 És még ennél is több van e mögött. 
Izguló szülők, akik már most is segítenek 
nekünk, pedig nem tudják mi a szava a 
mesének. Értünk izguló szülők, barátok, 
családtagok, akik olyan szeretettel ajánl-
koznak és segítenek, hogy bármilyen ne-
hézség áll előttünk, mindig visszajön a 
lelkesedés és a csoda iránti vágy.

Ennek a két rövid téli hónapnak ren-
geteg szava van a boldogságon kívül is, 
de az igazi szava: ALADDIN.  

A Telepi
Óvodásokért
Alapítvány
bemutatja:

2017.
február 23. (csütörtök)
február 24. (péntek)

17:00 Faluház

Az adventi és karácsonyi időszak-
ban nem felejtkezhetünk meg a köze-
lünkben élő szárnyas állatokról sem. A 
madaraknak ilyenkor rengeteg ener-
giára van szükségük a repüléshez és a 
fennmaradáshoz. Elhatároztuk, tollas 
barátainknak is szeretnénk széppé 
tenni az ünnepet, hogy könnyebben 
túléljék ezt a hideg, zord, változékony 
telet. 

A gyerekekkel közösen különböző 
típusú élelmet helyeztünk el az óvoda 
udvarán: cinkéknek golyót, mogyo-
rókalácsot és szalonnát akasztottunk 
faágakra, magvakat, almadara-bokat 
szórtunk a fák köré olyan madarak-
nak, melyek nem az etetőből szeretnek 
táplálkozni. A csoportszobánk ablaká-
ban is elhelyeztünk egy fából készített 
etetőt, hogy közelebbről is meg-fi gyel-
hessük égi barátainkat, táplálkozási 
szokásaikat. 

A varázslatos téli hangulatot a cso-
portszobánkban is életre keltettük: 
készítettünk madáretetőt papírdoboz-
ból, papírcsíkokból ragasztással; haj-
togattunk, ragasztottunk, színeztünk 
madarakat. A tevékenységek közben 
sokat beszélgettünk a madarakról, az 
életmódjukról, énekeltünk, mondó-
káztunk. Játékok és könyvek nézege-
tése közben pedig különböző itthon 
telelő madárfajokat ismerhettek meg 
a gyerekek.

Kedves „barátaink” gondozását, 
megfi gyelését egészen a tavasz bekö-
szöntéig folytatjuk.  

Erika néni
Nyitnikék Óvoda – Maci csoport

 NYITNIKÉK ÓVODA

„Madár-karácsony” 
a Nyitnikék Óvoda 
Maci csoportjában

Egy álrendező tollából…
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Általában nehéz olyan 
programot találni, ami a 
család minden tagját képes 
lekötni nemtől, kortól füg-

getlenül. Sajátos bájának hála, a Lego az 
egyik ilyen kivétel. Aki egyszer már átélte 
a közös építés örömét, az alkotás szabad-

ságát, az mindig rajongani fog az apró koc-
kákért, mindegy hány éves. Míg a gyerekek 
ezt a rajongást gond nélkül megélhetik, 
felnőttként nehezebb olyan helyszínt és 
társaságot találni, ahol ugyanúgy értékelik 
az építőjáték adta művészi, mérnöki meg-
oldásokat és a kreativitás kifejezését.

A Kockabarátok tagjai és a Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár közös kiál-
lítást szervezett január 27 és 29. között a 
Faluházban. A kreatív közösség, tavaly 
a IV. Kocsi fesztiválon mutatkozott be a 
budakalászi közönségnek egy tematikus 
kiállítással. Az építőkockákból felépített 

járgányok nagy sikert arattak a kicsik és a 
nagyok között egyaránt. A gyereknapon is 
tartottak egy kiállítást, majd a „Star Wars” 
napon fi lmes témájú terepasztalokat és 
játszóházat mutattak be. 

A klasszikus „fiús” szettek mellett 
nagyon sok lányoknak szánt témával is 

találkozhattak a látogatók. Számtalan tör-
ténelmi témát, képregényt, híres épületet 
jelenítettek meg az asztalokon, így a szó-
rakozás mellett tanulnivalóban sem volt 
hiány a kiállítótérben. A programok alkal-
mával egy kisebb focipályányi alapterüle-
ten, szinte egy komplett szobát megtöltő 
építőelem-mennyiséget mutattak be. 

Az új készletek mellett nagy hangsúlyt 
fektettek a szervezők arra is, hogy a tech-
nikai szempontból izgalmas és a klasszikus 
szettek egyaránt láthatóak legyenek. Így 
felnőttek is találhattak érdekes témákat, 
testközelből nézhették meg a katalógusok-
ból ismert gyerekkori kedvenceinket.

A látogatók nemcsak megnézhet-
ték a vitrinekben kiállított alkotásokat, 
hanem sokat ki is próbálhattak. A sikeres 
együttműködésnek köszönhetően ezentúl 
minden hónapban tartanak majd a Kocka-
barátok foglalkozást a Falházban, kicsik-
nek nagyoknak egyaránt. Ezek tematikus 
programok lesznek, előadással és kreatív 
építéssel egybekötve. A tervek között sze-
repel nyári tábort és évente egy nagy kiál-
lítás is.

Apró kockák bűvöletében

A Fotó és Videó Klub 
2005-ben alakult Bu-
dakalászon, Neszveda 
Péter vezetésével azzal 

a céllal, hogy hasonló érdeklődésű 
emberek találkozhassanak és cserél-
hessenek tapasztalatokat egymás-
sal. A klub életének fontos része a 
tanulás, a tapasztalatcsere. A tagok 
között akadnak olyanok is, akiknek 
évtizedek óta életük részévé vált a 
fotózás.

Minden év elején a klub kiállítást 
szervez az előző év legszebb és leg-
jobb munkáiból.

Idén 150 kép díszítette a Kós Ká-
roly Művelődési Ház és Könyvtár fa-
lait, a kávézótól egészen az emeleti 
folyósokig mindenhol a tagok képei 
lógtak. 

A képek segítségével körbeutaz-
hattuk az egész világot. A fotózás 
széles palettáját vonultatták fel a 
kiállítók, a makrofotózástól kezdve 
a tárgyfotózáson át a portrékig és a 
tájfotókig minden látható volt.

A klub ars poeticája, hogy 9-től 
99 éves korig, vagy még azon is túl 
várják a tagokat. Ezt az is bizonyítja, 
hogy a most kiállítók között is volt 
fi atal – mindössze 11 éves tehetség – 
és idősebbek is. 

A kiállítást Tokodi Gábor István 
szabadúszó operatőr, vágó, fotós, a 
VKC Televízió korábbi munkatársa 
nyitotta meg. Beszédében hangsú-
lyozta a technika fejlődését, válto-
zását. 

Kiemelte a tagok lelkesedését, 
amelyeket a képek is visszatükröz-
tek. 

A Budakalászi Fotó 
és Videó Klub 
kiállítása 
a Művelődési Házban

Közélet
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Olvasói levélAnyakönyvi hírek

Januári anyakönyvi események:
Házasságkötés
Városunkban januárban 
5 pár kötött házasságot.
Az ifjú párnak gratulálunk! 

Szépkorú
Januárban ünnepelte 
95. születésnapját 
Hagymásy Gyuláné.

Jó egészséget kívánunk neki!

Újszülöttek
Bese Csongor Adrián
Fehér Sámuel
Horvát Nenszi Dzsenifer
Horváth Milán Fábián
Salamon Aliz
Szabó Gergő Gyula

Bordós Lajosné, 85 éves,
Garay Sándor, 66 éves,
Györkös Zoltánné, 79 éves,

Gyászhírek

Budakalász Város Önkormányzata 
nevében Ercsényi Tiborné alpolgár-
mester asszony otthonában köszöntötte 
Hagymási Gyuláné Piroska nénit 95. 
születésnapja alkalmából. Piroska néni 
1922-ben Kemecsén született. Itt töltötte 
gyermekkorát, majd házasságot kötött 
és három gyermeke született. Piroska 
néni a gyermeknevelés mellett a ház-

tartást vezette és a háztáji gazdaságban 
dolgozott. Később unokái gyakran töl-
tötték a nyári szünetet Kemecsén, ami-
ről nagyon jó emlékeket őriznek. Piroska 
néni jelenleg is jó egészségnek örvend, 
csak a közelmúltban, négy éve költözött 
lányához Budakalászra. Születésnapján 
gyermekei mellett négy unokája, kilenc 
dédunokája és egy ükunokája köszön-
tötte.

Jó egészséget, sok boldogságot kívá-
nunk neki!
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Élet keresztyén Szemmel

Nem volna szabad, hogy gyermekek 
haljanak meg – olvastam egy könyvben, 
amikor az igaz történet egy kisfi ú halá-
lához ért, aki a kertben játszott s valami 
fatális baleset érte. Nem volna szabad…
gondoljuk mostanában valamennyien, 
amikor az a busz tüzes pokla lett sok 
vidám tekintetű gimnazistának. A miért 
tébolyult szenvedéllyel szántja karmai-
val az ittmaradottak lelkét, míg az alélva 
roskad össze a fájdalomtól. A miért, ha 
az ördög kezébe kerül, éles fegyver, ha 
Istenébe, akkor az igazság leleplező ereje, 
s gyógyító ír. Az első azt kérdezi, miért 
engedi Isten, hogy ilyen dolgok megtör-
ténhessenek, s miért éppen teveled? Az Úr 
pedig azt: ember, miért nem hallgattál 
rám, miért ettél arról az egyetlen fáról, 
amelyet nem adtam neked a hatalmas 
ligetben, s miért akartál nélkülem bol-
dogulni, miért akartál te lenni az isten? 
Menj hát ember, szólt az Isten, a bűnöd 
lesz a büntetésed, s nélkülem fogsz majd 
élni a földön. Ennyi dióhéjban az elát-
kozottságunk története. Az emberi nem 
minden tagja, minden időkben, a földgo-
lyó minden zugában ebbe az állapotba 
születik bele. 

A számítógép, úgy mondják, bináris 
alapon működik, logikája az igen-nem 
alapján áll. Mintha az életünk, s az Isten 

rendje is hasonló lenne. Ha egy mérkőzé-
sen te az egyik csapatnak szorítasz, én a 
másiknak, örömöd nekem szomorúság. 
Ahová nem süt a nap, ott árnyék, sötét-
ség van, s hiába tudom, hogy melyik hegy 
gyomrában van a telér, ha nem tudom 
kifi zetni az ebédem. Isten, mikor kiparan-
csolta a hűtlenség s hálátlanság emberét 
a dicsőséges világból, elkészített még egy 
esélyt neki. Az idő méhében megérlelte a 
történelmi helyzetet s pillanatot, és Jézus 
Krisztusban testté lett az emberért. Vál-
lalta, hogy magára vegyen minden bűnt s 
kínt, kiadta magát a hideg gonoszságnak, 
a durva keresztnek, mint Élet a Halálnak. 
Feltámadásával – mert úr ő mindenek, 
még a halál felett is – azonban kitárta a 
kaput az Atya felé, mindannyiunk szá-
mára. Ezt nevezik görögösen evangélium-
nak, azaz örömhírnek. Amint ott, az éden 
fájánál is, most is dönthet az ember, hogy 
az Életet választja-e vagy a Halált. Ez is 
felelősségteljes döntés, mert az örömhír 
egyszersmind halálhír is. Jézus így fogal-
maz: „A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a 
ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát éle-
tet, hanem az Isten haragja marad rajta.”  

A kiűzetés óta tehát fájdalom s szenve-
dés az ember sorsa. Olybá tűnik, az ezred-
évek nem intik az embert: egyedül vagy 
társas módon, a rosszra siet a láb, rosz-

szat gondol a szív. Betegségek, balesetek, 
végzetes véletlenek sújtanak mindenkit, 
ahogy az életet adó napfény is kiárad jóra 
s gonoszra, vagy az eső is öntözi mindany-
nyiunk földjét. A miért éppen én kérdésre 
sosem kaphatunk kielégítő választ, hiszen 
a szív fájdalma éppen a halál miatt, gyó-
gyíthatatlan. De sem megnyugvásunk, 
sem az egyéni sorsok szempontjából egy-
általán nem mindegy, hogy reményünk 
van-e a Teremtő visszafogadó ölelésére 
magunk s szeretteink számára, vagy el-
lökjük az ölelésre tárt kezet. Az ezen való 
gondolkodást, a könnybelábadt hazaté-
rést kezdjétek el ma, mielőtt az életetek 
autóbusza összetörik…

   
Glasz Péter

Budakalászi Református Egyházközség

Tűnődés életről és halálról

Horváth Károly, 86 éves,
Horváth Mária, 95 éves,
Varga Piroska, 95 éves

Részvétünk a hozzátartozóknak!

Januárban ehunyt budakalászi lakosok:

Szépkorú köszöntés

Jó egészséget kívánunk neki!
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Sport

A csapat január 4-én kezdte meg a 
felkészülést a tavaszi szezonra, ugyan-
azzal a játékoskerettel, ahogy az őszt 
abbahagyta. Egyelőre a vezetőség nem 
gondolkodik igazolásokban, a mostani 
csapategységet szeretnék még jobban 
összekovácsolni.

A felkészülési időszakot nehezítik a 
kisebb sérülések, ezek a játékosok külön 
edzéssel készülnek a mérkőzésekre. A 
többiek kemény alapozáson mennek 
keresztül, sok futással és funkcionális 
edzéssel tarkítva. Azért a labda is előke-
rül az edzések végén, így biztosított a jó 
hangulat is. 

Örömre ad okot, hogy három játékost 
is behívtak a Magyar Válogatott „B” ke-
retébe, (Nagy Bencét, Bohács Sándort 
és a csapat irányítóját, Koncz Andrást). 
Mindannyian képességeik legjavát mu-
tatták az őszi meccseken, így teljesen 
megérdemelt volt a behívó. Öröm az 
ürömben, hogy mindhárman infl uenzás 
megbetegedéssel tértek vissza az edzőtá-
borból, így jelenleg nem tudnak a csapat 
rendelkezésére állni a felkészülés és az 
edzőmeccsek során. Ennek köszönhe-
tően játéklehetőséget kaptak az után-
pótlásból a fi atalok. 

A csapat keményen edz, nagyon ké-
szülnek a tavaszi bajnokságra. Szeret-
nék tartani a kiugróan jó formájukat. 
Három edzőmérkőzés is megszakítja a 
felkészülést. A FTC ellen január 20-án 
léptek pályára a fi úk. „Nagyon álmosan 
kezdtük a mérkőzést, amit a Fradi ke-
ményen kihasznált. Támadásban aka-
dozott a gépezet az összeszokatlanság 
miatt és ebből adódóan könnyű leroha-

nás-gólokat kaptunk. Hátránnyal zártuk 
a félidőt. Második játékrészben feljavult 
a védekezésünk, elől is “olajozottabb” 
lett a játék és így a mérkőzést 28:27-re 
megnyertük. Nem játszottunk jól, de a 
küzdésünknek köszönhetően győzelem-
mel zártuk a hetet” értékelte a játékot 
Horváth Attila vezetőedző. 

A Tatabánya elleni, hazai felkészülési 
mérkőzésen ugyan kikapott a csapat, de 
Horváth Attila szerint javuló tendenciát 
mutatott a játék. Kiemelte, hogy egy-
két utánpótlás játékos pozitív csalódás 
volt számára. A csapat jól kihasználja az 
edzőmérkőzések nyújtotta lehetősége-
ket, kielemzik a hibákat, tanulnak belő-
lük és mindent megtesznek azért, hogy 
csiszoljanak a játékukon. 

Az első mérkőzést február 7-én a 
Pick-Szeged otthonában vívják a fi úk. A 
hazai közönség február 25-én Gyöngyös 
ellen szurkolhat a csapatnak.

Megkezdte felkészülését a tavaszi idényre Budakalász NBI-es csapata

Elkezdődött a 2017-es idény spor-
tolóink számára. Az alapozás közepén 
járunk, javában folynak az edzőmérkő-
zések, amelyeknek a pomázi műfüves 
pálya ad otthont.A kicsik Bozsik torná-
kon vesznek részt, ahol minden korosz-
tályunk remekül szerepel. Úgy néz ki 
kérésünk, nyitott fülekre talált és újabb 
kalászi srácok csatlakoznak az egyesüle-
tünkhöz.

Sajnos éltünk azért nem teljesen fel-
hőtlen. Szomorú hír, hogy elnökségi ta-
gunk, Garay Sándor váratlanul elhunyt. 
Sanyi mindig szorgalmasan dolgozott, 
odaadó volt, szerette a gyerekeket és a 
háttérben rengeteg munkát végzett az 
egyesület javára. Már most hiányzik a 
körből az a kis cikk szelet, amit Sándor 
betöltött: üres a helye a megbeszélése-
ken, hiányzik a humora, a kedvessége 
és az egész ember, aki nekünk Barátunk, 
sportolóinknak Mintakép volt. 

Kiváló sportember volt, sokáig vízi-
labdázott magasabb osztályban, ismerte 
a sport erényeit. Ott volt minden mérkő-
zésen, buzdította a csapatot, tanácsokat 
adott a gyerekeknek és néha pszicho-
lógusként nyugtatta őket, ha valami 
probléma adódott. Remek Barátom és 
Munkatársam volt. Közösen ünnepel-
tünk névnapot, születésnapot, ünnepe-
ket, sikereket. Együtt szomorkodtunk, 
ha nem nyertek a srácok. Együtt főztünk 

bográcsban fi nomságokat a csapatok-
nak és nem volt nap, hogy ne találkoz-
tunk volna, hogy ne öleltük volna meg 
egymást. Senki nem kérdezte meg olyan 
kedvesen „ Jól vagy Elnököm?”

Fáj, hogy nincs már velünk. Fáj, hogy 
nem láthatjuk. Nagyon hiányzik az az 
ember, aki olyan sokat tett Budakalász 
sportjáért, a gyerekekért, a közösségért.

Drága Sanyikám, könnyes szemmel 
búcsúztatlak. Minden sportoló fele-
melt fejjel tiszteleg nagyságod előtt, és 
együtt kiabálják: „Hajrá Kalász, Hajrá 
Sanyibá!”   

Nagy tisztelettel:
Sárosi Tibor elnök, BMSE

Elnökségi tagjától búcsúzik a BMSE 
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Megjelenés, terjesztés: 2017. március 6.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, 

közérdekű tájékoztató kiadványa
Megjelenik havonta 4000 példányban

Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata
Kiadja Budakalász Város Önkormányzatának 

megbízásából a Fanny Film K  .
Felelős kiadó és főszerkesztő: 

Lévai Zsuzsa Rózsa
Címlapfotó: Nagy András

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Fotók: Kovács Andrea, Lévai Zsuzsa, 

Rosta Gábor 
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea

 

Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda
marke  ng@szentendre.media.hu 

Telefon: 06 (20) 574 7201
A szerkesztőség elérhetősége: 

hirmondo.budakalasz@gmail.com
Telefon: 06 (26) 303 287

Budakalász Önkormányzat 
(2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.)

Lapbejegyzés száma: 
163/0480/1/2007

Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Felelős vezető: Mátyus Gyula
Terjesz  : Magyar Posta Zrt.

Gyógyszertári 
ügyelet
2017. február
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Kőhegy 
Gyógyszertár
Pomáz

2017. február 26.
vasárnap 8-20 óráig
Jankovics Gy. u. 2.
Telefon: (26) 326-240

Viktória 
Gyógyszertár
Budakalász

2017. március 5.    
vasárnap 8-20 óráig
Kőbányai út 3.
Telefon: (26) 340-232

István Király 
Gyógyszertár
Pomáz

2017. február 12.
vasárnap 8-20 óráig   
Kossuth L. u. 21/A
Telefon: (26) 325-462

Vörösmarty 
Gyógyszertár
Pomáz

2017. február 5.   
vasárnap 8-20 óráig
Vörösmarty út 18-20. 
Telefon: (26) 326-402

Szikrázó hangulat a jéghideg éjszakán

A budakalászi műjégpálya is csatlako-
zott a január 21-én szervezett országos 
rendezvényhez, a jégpályák éjszakájá-
hoz. Ezen az estén van olyan pálya, ahol 
játékokat tartanak, van, ahol hokimecs-
cseket szerveznek és van, ahol jégdisz-
kót rendeznek. Pont úgy, mint mi. A 
budakalásziakon kívül Pomázról és Bé-
kásról is jöttek szép számmal látogatók. 
Annyi vendég érkezett, hogy a jég és a 
büfé is teljes kihasználtsággal üzemelt. 
Az udvaron üstökben paprikás krump-
lit főztünk, kályhán pedig gesztenyét 
sütöttünk a látogatóknak, a rolba ga-
rázsában pedig DJ-pultot rendeztünk 
be. A rendezvény kezdetén játszottunk 

pár fogós, mozgatós játékot a gyere-
kekkel, de hamar kiderült, hogy nincs 
is igazán szükség rájuk. Mindenki elé-
gedett volt a korizás-beszélgetés-ze-
ne-meleg italok kombinációjával. Az 
éjszaka fénypontja a Jégördög jég-
táncegyesület fellépése volt. A csoport 
5 különböző gyakorlatot mutatott be 

az érdeklődőknek. Az éjszaka egészen 
hajnalig tartott, igaz mind kevesebb 
emberrel, míg végül csak egy „kemény 
mag” maradt a jégen. Összességében 
nagyon jól sikerült az esemény.
Jövőre ugyanitt, ugyanekkor találko-
zunk!

Rozenberszki Dávid

1%
Kérünk mindenkit, aki megtehe  , 

hogy  ADÓJA 1 %-ának
felajánlásával támogassa alapítványunkat: 

SZENTISTVÁNTELEPI CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY
 adószáma: 18672844 – 1 – 13

Alapítványunk 20 éve működik nonprofi t 
alapon a budakalászi fi atalokért. 

TERMÉSZET – SPORT – KÖZÖSSÉG értékekért, 
így a budakalászi közösségi műjégpálya létre-

hozásáért és hosszú távú fenntarthatóságáért. 

Kérjük támogassák alapítványunkat 
és adószámunkat adják tovább másoknak is. 

Köszöne  el: Dr We  stein András kuratóriumi 
elnök +36 30/ 3057305

Közélet Budakalász lendületben 
a közösségért

A műlyégpálya létrehozását 
Budakalász Város Önkormányzata 

8,8 millió forin  al támoga  a.



2 ÉVESEK LETTÜNK!
–  Több mint 1200-szor lépe  be budakalászi óvódás 

a sóbarlangba és le  egészségesebb! 
–  ez idő ala  250 kg sót porlaszto unk be
–  vendégeink közel 6000 db lábzsákot koptato  el :)

Köszönjük az eddigi bizalmat,
továbbra is várunk mindenkit sok szerete el!

Születésnapi meglepetésünk mia  keress minket a 
sóbarlang Facebook oldalán!
Hívja bejelentkezésért 
a +36 (70) 578 5278-as telefonszámot.
Cím: 2011 Budakalász, Budai út 26. 
(Bejárat a Táncsics Mihály utca felől.)
Nyitva tartás: H-P: 10 – 18 óráig, Sz-V: 10 – 16 óráig.

SÍ & SNOWBOARD
ELADÁS – KÖLCSÖNZÉS – SZERVIZ
Használt és új felszerelések kedvező áron!

+36 (70) 635 4401

www.kalaszisobarlang.hu
Sílécek, sícipők, síbotok.

Snowboard felszerelések. 

Sapkák, zoknik.

Sí-szerszámok, vaxok.       

Bukósisakok, szemüvegek.

Síbox bérelhető.

Nyitva tartás:

Érdeklődjön 

honlapunkon

vagy telefonon:


