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Interjú rogán László polgármesterrel

A Szentendrei út 1-3. szám alatti épü-
letet mindenképpen szeretnénk felújítani. 
Az ingatlan az önkormányzat egyik leg-
jobb állapotban lévő bérlakása. Korábban 
a régi gyár tisztviselői háza volt és a Len-
fonó HÉV állomás szomszédságában áll. 
Szeretnénk újra széppé, élhetővé tenni. 
Egy külső homlokzati hőszigetelést kap az 
épület és a nyílászárókat is kicseréltetjük. 
A belső terekben már megtörtént az ener-
getikai felújítás. A közelmúltban fejeződött 
be a vezetékek cseréje a falakban, így ezen 
a téren is biztonságossá vált az ingatlan. 
A másik épület melynek energetikai kor-
szerűsítésére uniós forrást nyertünk a 
Nyitnikék Óvoda. Az elnyert pályázatból 
az épületek tetőszigetelését, külső hőszi-
getelést és ahol szükséges a nyílászárók 
cseréjét tudjuk biztosítani. Tervben van 
egy csoportszoba megnagyobbítása is, 
amit a pályázatból tudunk finanszírozni. 
A tender feltételeinek megfelelően a két 
épület energetikai fejlesztése még az idén 
megvalósul. A Nyitnikék Óvoda udvarára 
is ráfér a korszerűsítés. Ezt saját költségen 
fogjuk felújítani. A tervek még az idén el-
készülnek, amit szülők is véleményezhet-
nek. Az új játszóeszközöket pedig jövőre 
szeretnénk telepíteni. 

n Nem ebbe a pályázatba tartozik, 
viszont jó hír, hogy a Telepi Óvo-
dában is megvalósul az energetikai 
korszerűsítés. Erre 40 millió forin-
tot nyert az önkormányzat, amiből 
10 millió forint az önrész.

A Mályva utcai Óvodában – egy Bel-
ügyminisztérium által kiírt pályázatnak 
köszönhetően – komplex rendezés és 
felújítás kezdődik jövőre. A munkálatok 
magukba foglalják az elektromos kábelek 
cseréjét, a fűtés- és vízvezeték korszerűsí-
tést. Kívül pedig az épület egy homlokzati 
hőszigetelést kap, és a bejárati ajtót is ki-
cseréljük. 

Régi vágyam az épület tetőfelújítása, 
amit remélem sikerül saját költségből 
kigazdálkodni. Ezzel esztétikusabbá, 
modernebbé válhat az épület arculata.  
Szeretnénk továbbá befejezni az udvar be-
járat felé eső részének felújítását és akkor 
az óvoda-bölcsőde együttese teljes egészé-
ben egy új, korszerű komplexummá válik.

n  Szeptember 1-jén becsenget-
nek. Minden évben támogatja az 
iskolákat az Önkormányzat. A 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központnak (KLIK) folyósított évi 
74,2 millió forinton felül, idén mivel 
segítik az intézményeket?

Kezdjük a Szentistvántelepi Általános 
Iskolával. Kormányhatározat alapján tan-
termi bővítésekre kerül sor. Azt reméltük, 
hogy a bővítés szeptemberre megvalósul, 
de sajnos ez nem így történt. A kivitelező 
kiválasztásárával és a munkálatok ko-
ordinálásával megbízott Nemzeti Sport 
Központok (NSK) esett késedelembe a 
közbeszerzési eljárás kiírása során. 

A kialakult helyzetet, a megnövekedett 
diáklétszámot egyrészt az okozza, hogy 
évről-évre egyre több budakalászi kisdi-
ákot íratnak a szülők saját iskoláinkba. 
Másrészt azt is látnunk kell, hogy számos 
környező településen élő család is hozzánk 
szeretné járatni gyermekét. A Szentistván-
telepi Iskolában annak érdekében, hogy 
az év gond nélkül kezdődhessen, a KLIK 
újabb konténertantermek telepítésében 
talált ideiglenes megoldást. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy az iskola fenntartása, 
működtetése nem az önkormányzat fela-
data! Ennek ellenére, amiben tudjuk se-
gítjük oktatási intézményeinket, hogy a 
gyerekek komfortosabban érezzék magu-
kat. Mi fizetjük például a konténer termek-
hez vezető járda burkolását. Ezen kívül az 
udvar por- és sármentesítésére műfüvet 
telepítünk, melynek költsége egymillió 
forintot tesz ki. A Kalász Suli tekintetében 
ebben az évben felsős udvar felújításának 
támogatásában vállaltunk egymillió fo-
rintos hozzájárulást. Tervezzük továbbá, 
a Budai úti régi épület homlokzatának 
rekonstrukcióját, amit szintén az önkor-
mányzat finanszíroz. A Szentistvántelepi 
Iskolában és a Kalász Suliban a tervezett 
munkákat elvégzik a szakemberek, de a 
végső megoldást Budakalászon egy új is-
kola építése jelentené. Ez a beruházás na-
gyon sokba – közel 1,5-2 milliárd forintba 
– kerülne, de többször elmondtuk, hogy 
az önkormányzat önrészként a Klenity vá-
rosrészben vagy más alkalmas helyen egy 
telek biztosításával járulna hozzá a projekt 
megvalósításához. Szeretnék mindenkit 
biztosítani arról, hogy iskoláinkat nem 
hagyjuk magukra. Kisebb nagyságrendű 

támogatás, de ebben a tanévben például 
egy parlamenti tanulmányút finanszíro-
zását is elhatároztuk az alsó tagozatban 
végző 4. osztályosok számára.

n A tanévkezdést idén is városren-
dészek segítik, ahogy ez tavaly is 
történt, a gyerekek és a gyalogosok 
biztonsága érdekében. 

 Arra kértem a városrendészetet, hogy 
szeptember 1-jétől fokozott jelenléttel 
vegyenek részt az iskolakezdésben az in-
tézmények környékén. Az első napokban 
minden iskolás figyelmetlenebb. Elővigyá-
zatosnak kell lennünk, ezért egyenruhások 
segítik az áthaladást, a parkolást.

n A szeptember Budakalász életé-
ben sok programot tartogat.

A szeptemberi rendezvények sorozata, a 
12-én megrendezésre kerülő Városnappal 
kezdődik, ahol tartalmas, színes program-
kavalkáddal készülünk minden korosztály 
számára. Szeptember 26-án szervezzük a 
Szüreti Felvonulást, szokás szerint a város 
több pontján vendéglátással, lovas kocsik-
kal, zenével. Őszi sportrendezvényeink 
közül szeptember 20-án a Tour de Kalász 
nyitja a sort. Látható, hogy szeptember 
egy mozgalmas hónap lesz. Délvidéki test-
vértelepülésünk, Ada részét képező Mohol 
nyert a Europe for Citizens pályázaton, 
amely az európai polgárok határokon át-
ívelő ismerkedését hivatott elősegíteni. 
A rendezvénynek Mohol ad otthont. Az 
eseményre Budakalászról is ellátogat egy 
delegáció. A Lenvirág Táncegyüttest sze-
retnénk magunkkal vinni, hogy bemutat-
hassák a budakalásziak táncait. Remélem, 
hogy sikeres lesz majd a rendezvény. 

2015. augusztus 26.

fo
tó

: t
ok

od
i g

áb
or

Augusztusban tartott rendkívüli testületi ülésén a grémium több napirendi pon-
tot is tárgyalt. Döntés született a „Budakalászi önkormányzati tulajdonú épületek 
energetikai fejlesztése” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapítá-
sáról. Mely intézmények újulhatnak most meg?

Szeptember a programok hónapja
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Budakalász meghatározó épülete a 
Kós Károly Művelődési Ház és Könyv-
tár, amely az egykori Lenfonó Kultúrház 
helyén épült a régi falak megújításával. 
A Faluház tetőszerkezete annyira elhasz-
nálódott, hogy többször akadályozta a 
hely folyamatos működését. Az állandó 
beázások és a cserepek málása, porladása 
miatt, szükséges volt a tetőcserepek teljes 
cseréjére.

Az épület mai formáját Turi Attila 
Ybl-díjas építész tervei alapján 1996-ban 
nyerte el. Valószínűsíthető, hogy a kivite-

lezés során beépített cserepek anyaghibá-
sak voltak, és ez okozta az egyre erősebben 
jelentkező problémákat.

A munkálatok tavaly kezdődtek és 
eddig a tetőszerkezet felén végezték el a 
szakemberek a cserépcserét, valamint a 
bádogos munkákat. A felújítások eddig 
mintegy 10 millió forintba kerültek. A 
javításokra külső forrást nem sikerült 
bevonni, így az összes költséget az önkor-
mányzat fedezte. A munkálatok jövőre 
folytatódnak, amikor várhatóan sikerül 
végére érni a felújításnak.

Megújult a Művelődési Ház tetőszerkezete

Számos utca burkolata újult meg az 
idén a városban. A munkálatok eddig 
főleg az óvárost érintették, míg jelenleg 
Szentistvántelepen, a Szentendrei útra 
kivezető Bem utcát építik meg a szakem-
berek. Az út felújítása 19 millió forintból 
valósul meg. Térköves borítást kap négy 
és fél méter szélességben a Bem utca, 
mivel ennek a szakasznak átkötő szerepe 
van Szentistvántelep és a Szentendrei út 
összekapcsolásában. A városvezetés a 
vízelvezetést is szeretné megoldani a vá-

rosrészben, ezért árkokat alakítanak ki a 
felújított utcák mellett. A kivitelező a be-
hajtókat az új úthoz igazítja. Amennyiben 
az adott ingatlannak nincs megépített 
bejárója, a tulajdonos kérheti a munkála-
tokat végző cég segítségét saját költségen, 
hogy az útfelújítással egy időben a hiányzó 
behajtókat is megépítse. A fejújítási mun-
kák az idén hat utcát érintenek, a Bem 
utca után az Árvácska, a Kálvária, a Kilátó, 
a Kinizsi és a Munkácsy utcák burkolat-
cseréje kezdődik el ősszel.

Az ingatlan tulajdonosának, hasz-
nálójának kötelezettségei közé tartozik 
többek között a telek előtt a közútig tartó 
zöld terület fenntartása, ápolása, gyom-
mentesítése. A törvény értelmében az 
ingatlantulajdonos köteles a károsítók 
ellen védekezni, ha a kártevők a szomszéd 
növénytermelési, növényvédelmi bizton-
ságát vagy az emberi egészséget bármely 
módon veszélyeztetik. Fontos a járdára ki-
lógó ágak, bokrok vágása, karban tartása 
is hogy senki ne kerüljön a növények elha-
talmasodása miatt balesetveszélyes hely-
zetbe. Az önkormányzat ezúton is kéri az 

ingatlantulajdonosokat, hogy fokozott fi-
gyelmet fordítsanak a növényzet rendben 

tartására, amelyre a helyi rendelet is kö-
telezi az ingatlan használóját. A rendelet 
betartását a városrendészet munkatársai 
is ellenőrzik.

Megújul a Bem utca útburkolata

Szép, zöld kert 

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei

biztonságosabb  
lesz a közlekedés  
az Óvárosban

Telekrész vásárlásá-
val és járdaszélesítéssel 
teszi biztonságosabbá az 
önkormányzat a gyalo-
gos közlekedést a Budai 
út egy rövid, de forgal-
mas szakaszán. Az főút 
mellett, a Budai út 20. szám alatti lakat-
lan épület jelentősen leszűkítette és be-
láthatatlanná tette az útszakaszt mind 
a gyalogosok, mind pedig az autósok 
számára. A mozgáskorlátozottaknak, 
a kisgyermekkel, babakocsival vagy 
kerékpárral közlekedőknek nagyon 
nehézkes és veszélyes is volt itt eddig 
a közlekedés. Az önkormányzat ezért 
tárgyalásokat kezdeményezett az in-
gatlan tulajdonosával, és a ház bontását 
követően 30 m2-es területet vásárolt az 
telekből. Az átalakítások következtében 
2-3 méterrel kerül majd beljebb a járda.

VÁLTOZÁS
Előző számunkban beszámoltunk 
a Budakalász Város Önkormányzat 
képviselőinek elérhetőségeiről és fo-
gadóóráiról. Kaltner Károly képviselő 
e-mail címe a megadottól eltérően  
kaltner@gmail.hu.
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Évről évre egyre többen döntenek úgy, 
hogy városunkban szeretnének letelepedni 
családjukkal. A belterületi ingatlanok száma 
azonban meghatározott, ezért régóta esedé-
kessé vált a beépíthető telkek számának nö-
velése.  Budakalász Város Önkormányzata 
úgy döntött, hogy a Klenity dűlő területén 
a Helyi Építési Szabályzattal összhangban  
12 telket alakít ki a térség fejlesztése érdeké-
ben. A telkek kijelölésével szükségessé vált a 
meglévő csatornahálózat nyomvonalának át-
helyezése, valamint újak kiépítése, a terület 
teljes közművel történő ellátása érdekében.

A Szegfű utcával szemben lévő rész 
a Klenity dűlő, a csatornavezeték ezt a 
területet ketté szelte, emiatt sem telke-
ket sem utakat nem tudtak kialakítani.  
A csatorna áthelyezése önkormányzati fe-
ladatkörbe tartozik. Az engedélyek beszer-
zése is hosszadalmas folyamat, a kivitelezés 
pedig sok költséggel jár. A most meghozott 
döntés értelmében nemcsak a csatornaveze-
ték nyomvonala kerül az ideális helyére, de a 
terület közművesítése is megtörténik majd. 
A tervek között szerepel az új vízhálózat mel-
lett az elektromos- és gázvezeték kiépítése. 
A városrészen a már beépített szomszédos 
területhez hasonlóan családi házas övezet 
fog kiépülni.  

Az érintett terület Budakalász egy frek-
ventált helyén fekszik, hiszen közel van a 
HÉV megálló a Kós Károly Művelődési Ház 
és az Omszk-tó is. A város vezetői bíznak 
abban, hogy a telkek után nagy lesz a keres-
let, hamar birtokba vehetik a tulajdonosok. 
Az ingatlanfejlesztéssel Budakalász egy régi 
problémáját oldja meg.

„Batyus”
Traccsparty-ra

hívjuk
 

2015. szeptember 13-án
18 órától 22 óráig

a Budakalászi Kós Károly  
Művűvelődési Házba.

A talpalávalót Pilisvörösvári  
zenészek szolgáltatják.

Szeretettel várunk mindenkit!

A belépés díjtalan.

Kertvárosi élet kezdődhet a Klenity dűlőn
A Német Nemzetiségi  
Önkormányzat  
hivatalos ünnepe  
alkalmából

Közélet

A Szentendrei Rendőrkapi
tány ság Bűnügyi Osztálya eljá
rást foly tat lopás bűntett 
el kö  ve té sének gyanúja miatt 
is  me   ret len tettes ellen.   

Az ismert adatok szerint 2015. május 
1-jén a hajnali órákban az ismeretlen 
tettes kifeszítette egy budakalászi ház 

garázsajtaját, melyen keresztül bejutott 
a lakásba és onnan készpénzt, egy arany 
medált, egy Doxa típusú karórát és ezüst 
családi evőeszközt tulajdonított el.

Az ellopott tárgyakról grafika készült.
A Szentendrei Rendőrkapitányság 

kéri, hogy aki a képen látható tárgyakról, 
az ismeretlen tettesről vagy a bűncselek-
ményről információval rendelkezik, je-

lentkezzen személyesen vagy telefonon 
a Szentendrei Rendőrkapitányságon a 
06-26/502-400-as telefonszámon, il-
letve tegyen bejelentést az ingyenesen 
hívható 06-80/555-111 „Telefontanú” 
zöld számán (hétfőtől csütörtökig: 8 és 
16, pénteken: 8 és 13 óra között), vagy a 
107, 112 központi segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén.

A rendőrség kiemelt célja, hogy a 
diákok már kisgyermekkortól kezdve 
törekedjenek a biztonságos és szabályos 
közlekedésre, ezzel is csökkentve a ba-
lesetek kockázatát. Ebben kívánnak je-
lenlétükkel segíteni az iskolarendőrök, 
akik egész évben a gyermekek és a pe-

dagógusok biztonságérzetét szeretnék 
növelni. 

Fontos, hogy a járművezetők a tanév-
kezdést követően, fokozottan figyeljenek 
az oktatási intézmények környékén, ne 
megszokásból vezessenek, segítsék a 
gyermekek átkelését az utakon.

A Szentendrei Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít a szeptemberi iskolakezdésre

Kék hírek

Budakalászi betörőt keres a rendőrség

10 db  
arany medál

10 db  
vaddisznó agyar

1 db  
Doxa típusú karóra

1 db  
ezüst családi evőeszköz

10 db  
szarvas szemfog

  

nachrichten / Hírek



buDAkAlÁSzI HÍrmoNDÓ IX. éVfoLyam, 9. szám  l  2015. szeptembeR 7.6 7

A város teljes területén összesen hét 
játszóteret üzemeltet az önkormány-
zat. A játszóterek közül a legrégebbi 
eszközök eddig a Kőbányai úton vol-
tak. Ezek felújítására kerül most sor. A 
használható eszközök megmaradnak, 
de modernebbé válnak és a biztonsági 
előírásoknak is megfelelnek immár. A 
játszótéren három új hintát - egy bölcső 
és két laphintát - helyeznek el, valamint 
ahol szükséges az eszközök alá ütéscsil-
lapító kavicsréteg kerül. A játszótér köré 
kerítést is építenek valamint két pad és 
kuka is szolgálja az idelátogató családok 
kényelmét.

A játszóteret a környékbeli kisgyer-
mekes családokon és a Köbányai úton 
túrázó gyermek csoportokon kívül gyak-
ran használják fiatalok sajnos sokszor 
szemetet maguk után hagyva és nem 

rendeltetésszerűen. Jó lenne, ha a kö-
zösségi területek óvására mindenki job-
ban figyelne, hiszen ez közös értékünk. 
A város jelentős összegeket fordít mid 
az értékek létrehozására, mind pedig a 
fenntartásra. A Kőbányai úti játszótér 
felújításának költsége ez alkalommal 
mintegy egy millió forintot tesz ki.

A településün-
kön hulladékszol-
gáltatást végző Zöld 
Bicske Kft. a Hulla-
dékudvart (Klinger 
Henrik utca, Hrsz. 
1291/125) jelenleg 
részlegesen üzemel-
teteti. Az udvarban 
szelektív hulladék elhelyezésére van 
lehetőség, az elektronikai és az építési 
hulladékot valamint az elhasználódott 
gumiabroncsokat még nem tudják fo-
gadni. A teljes korábbi szolgáltatás 
hamarosan újra elérhető lesz, addig 
kérjük szíves türelmüket!

A Hulladékudvar  
nyitva tartása:  
csütörtök, pénteki napokon 14-18 
óráig és szombaton 8-12 óráig.

Az önkormány-
zat nagy gondot 
fordít a városlakók 
biztonságos közle-
kedésére. Legutóbb 
a Budai út és az Ady 
Endre utca találko-
zásánál található 
törött közlekedési 
tükröt pótolta a város saját költségen. 
Az állami tulajdonú úton egy kamion 
döntötte ki és tette használhatatlanná a 
kanyarodás során nélkülözhetetlen köz-
lekedést segítő eszközt. A város másik 
forgalmas és nehezen belátható pont-
ján, a József Attila, Tanító és Óbuda 
utca  kereszteződésénél is szeretnének 
tükröt kihelyeztetni. Az elhelyezés en-
gedélyeztetése a az út kezelőjénél, a 
Magyar Közút Zrt-nél folyamatban 
van. A biztonságos közlekedés érde-
kében közlekedési lámpa kihelyezésén 
is dolgoznak a polgármesteri hivatal 
munkatársai. A tavaly ősszel történt 
kisgyermeket érintő baleset miatt az 
önkormányzat az út kezelőjétől kérte, 
hogy a Pomázi úton, a Nyitnikék Óvoda 
előtti zebránál helyezzenek el elektro-
mos forgalomirányítót. Az állami útke-
zelő saját költségen nem telepít lámpát, 
viszont a városnak elvben engedélyezte 
azt. A szakemberek jelenleg vizsgálják a 
kiépítés feltételeit.

Megszépül a játszótér a Kőbányai úton Hulladékudvar  
Tájékoztató

biztonságos 
közlekedésért

A Budakalászi Polgármesteri Hivatal hírei
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Vendégünk: Bátonyi Pál  – honvéd ezredes, a Wattay család leszármazottja

A történelemmel gyermekkoromban 
ismerkedtem meg egy dunántúli kis 
településen Szilben. Ebben a faluban 
szereztem az első információkat édes-
anyám családjáról, akikről kiderült, 
hogy nemesi származásúak, a Wattay 
családhoz tartoznak. Mélyen érintett a 
szomszéd utcában álló ősi Wattay bir-
tok, aminek az épületét a bontás előtt 
még volt alkalmam látni. Az is erőt 
adott a kutatásaimhoz, hogy találkoz-
hattam az utolsó Wattay nevet viselő 
családtaggal. Az életemet végigkíséri 
családom története. Újabb fontos mér-
földkőnek éreztem, amikor katonaként 
Szentendrére kerültem és megtudtam, 
hogy a szomszédos település Pomáz is 
a család régi emlékeit őrzi. A kutatásim 
kapcsán kerültem Budakalászra, ahol 
később, 25 évig tanítottam.

n Hogyan köthető a Wattay csa-
lád városunkhoz, egyáltalán mit 
tudunk a település történelmé-
ről?

Budakalász története, a magyarok 
Kárpát-medencébe való bejövetelével 
kezdődik. Egy kereskedő nép, a Káli-
zok telepedtek le ezen a területen, ami 
Árpád fejedelem katonai vezetésének 
központja volt. A következő évszázadok 
alatt az itt élők az ország vezetéséhez 
alkalmazkodtak. Így maradt fent a te-
lepülés, sőt fontos szerepet töltött be a 
térség életében, míg a XVI. században 
az oszmán hódoltság idején a lakosság 
elmenekült Budakalász területéről. 
Ezt követőn új időszámítás kezdődött 
az 1600-as években, amikor még min-
dig a török volt az úr Magyarországon. 
Ekkor Budai Bolgár Bornemissza Pál 
lett a terület földesura és Délvidékről 
költöztetett ide rácokat (szerbeket). 
Budakalász igazi fejlődése akkor kez-
dődött, amikor a földesúr lányát I. 
Wattay Pál vette feleségül. A települést 
ekkor Kalásznak, Kálóznak, Kalásnak is 
írták. Budakalász életét meghatározta, 
amikor 1661-ben meghalt a földesúr 
Budai Bolgár Bornemissza Pál, ekkor a 
Vattáról származó Wattay család feje,  

I. Pál örökölte a birtoko-
kat. A török uralom alól 
felszabadult Budakalászra 
szerbeket telepített be az 
új földbirtokos. A lakos-
ság számának felduzzasztása ezzel nem 
ért véget, a betelepítés Németországból 
és a Felvidékről folytatódott. Az ekkor 
érkező családok vallásukat tekintve 
római katolikusok voltak döntő több-
ségükben. Az evangélikus felekezethez 
tartozó Wattay család tiszteletben tar-
totta a más valláshoz tartozó lakosokat. 
Az ekkor uralmon lévő római katolikus 
hitet valló Habsburgok nem voltak 
megértőek a más vallásúakkal szem-
ben, így a Wattay családnak is szembe-
sülnie kellett a következményekkel. A 
Wattayak birtokviszonyai III. Pál idején 
változtak meg jelentősen, ekkor az ural-
kodó I. Grassalkovich Antalt nevezte ki 
királyi személynökké, ami olyan hatal-
mat jelentett, amivel minden követ-
kezmény nélkül kisajátíthatta a pesti 
és a budai oldalon fekvő területeket. 
Az erről szóló egyezményt azonban III. 
Wattay Pál nem írta alá, aminek a vége 
egy hosszan elhúzódó, eredménytelen 
per lett. Grassalkovich Antal idejében 
Budakalász lakosainak kereskedelmi és 
ipari jogait betiltották, hasonlóan a más 
településekhez. A lakosságot mezőgaz-
dasági áruk termesztésére kényszerítet-
ték és a Budakalászon húzó ágazatnak 
számító fakitermelést is betiltották, az 
ipari jog a Pesten és Budán élő, a bécsi 
kamaránál regisztrált iparosokat illette. 
A XIX. századra a Wattay család elsze-
gényedése megindult. A családban a 
vezető szerepet, a beházasodott nemesi 
családok férfi tagjai vették át, mint pél-
dául a Telekiek, Szirákiak. Budakalászt 
ekkor kapcsolták vissza az ipari vérke-
ringésbe, aminek a bányászat és a tégla-
égetés volt az alapja. Gazdaságilag nagy 
fejlődésnek indult ismét a vidék, mert a 
mezőgazdasági termékek után nagy volt 
a kereslet. Szőlő és gabona bőven ter-
met a környéken a XVIII. század végén. 
Az ipar is jelentős fejlődésnek indult, a 
téglaégetés mellett a kövek kitermelé-

sével Budakalász nagyban hozzájárult 
Pest és Buda újjáépítéséhez. Budaka-
lászról származó köveket építettek a 
Budai Várba és a Millenniumi emlék-
műbe is. A gazdasági fejlődésnek az 
1848-49-es szabadságharc vetett véget. 
A katonai vezetésben a Wattay családba 
benősült férfiak is jelen voltak. A sza-
badságharc emblematikus alakjainak, 
Szemere Bertalannak, Teleki László-
nak, Görgei Artúrnak is volt kötődése a 
Wattayakhoz. A szabadságharc leverése 
után a Bach korszak magyarellenessége 
nem kedvezett a Wattay családnak, bir-
tokai egy részét végleg elvesztette. 

n 1867 mit jelentett Budakalász 
életében?

Az anyanyelv szempontjából egy 
fontos mérföldkő volt ez a dátum, mert 
szabadon lehetett használni a magyar 
nyelvet, és a vallását is mindenki hite 
szerint gyakorolhatta. Az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia időszakára jellemző 
volt a lakosság összetételét tekintve 
és gazdaságilag is, hogy egy színes te-
lepülés körvonalazódott. Ekkor épült 
a fonógyár, mezőgazdaságilag stabillá 
vált Budakalász. Ennek a gazdasági fel-
lendülésnek az első világháború vetett 
véget. A térségből is elvitték kötelező 
katonai szolgálatra a férfiakat, akik 
közül a szerencsés fizimiskával megál-
dott honvédeket békeidőben reprezen-
tációs feladatokkal is elláttak. A békés 
évek nem tartottak sokáig, a II. világ-
háború minden borzalmával hamar 
beköszöntött. A települést érzékenyen 
érintette a deportálás, de még nagyobb 
sebet ejtett a lakosság lelkén a hábo-
rút követő kitelepítés. Az addig színes 
nemze tiségű Budakalász lakossága 
megfo gyatkozott. Az itt keletkezet sebe-
ket évtizedek múlva a megöregedett, de 
még mindig emlékező szemtanuk a jövő 
nem zedékével közösen forrasztották be.

VM

A történelem, ha nem beszélünk róla, ha nem adjuk át a követ-
kező generációnak egy régi gyűrött papírlap marad a világ történe-
lemkönyvében. Bátonyi Pál nyugalmazott ezredes hosszú évek óta 
kutatja Budakalász történetét és a település életét évszázadokon 
keresztül meghatározó Wattay család krónikáját. 
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Egy soknemzetiségű település krónikája



Közélet

A közterületről azt gondolhatjuk, hogy 
azt mindannyian használhatjuk. A kije-
lentés azonban csak részben helytálló. 
Vannak ugyanis bizonyos tevékenysé-
gek, melyek engedélykötelesek. Ilyen 
például a fakivágás, építőanyag, cég-
tábla, építőipari konténer elhelyezése 
vagy kapu, gépjárműbeálló létesítése, 
kerítés építése és így tovább. Ha nem 
ismerjük ezeket a szabályokat, könnyen 
kerülhetünk kellemetlen helyzetbe. A 
város rendjének fenntartásával meg-
bízott városőrök ugyanis rendszeresen 
ellenőrzik a település területét. A rend 
őrei, ha szabálytalanságot észlelnek 
felhívják erre a lakosok figyelmét és 
büntetést is kiszabhatnak. Mindezek el-
kerülése érdekében érdemes tudni, hogy 
mikor és milyen tevékenységre szüksé-
ges az önkormányzattól engedélyt kérni. 
Ezek az esetek a következők: 

Közterület használati engedélyt 
kell kérni:
•   építőanyag, építési állvány, építési 

törmelék, tüzelőanyag elhelyezésére,
•   idényjellegű árusításra (pl.: gyü-

mölcs), mozgóbolti árusításra,
•   teher- és különleges gépjárművek, 

valamint ezek vontatmányainak el-
helyezése,

•   egyes létesítményekhez szükséges 
gépjármű várakozóhely,

•   cégtábla, hirdetőtábla elhelyezésére,
•   üzlethez kapcsolódó vendéglátó-ipari 

tevékenység,
•   mutatványos (körhinta, céllövölde, 

gokart, légvár, stb.) elhelyezésére, 
film felvételre

•   közút nem közlekedési célú igénybe-
vételére.

Közútkezelői hozzájárulást kell 
kérni az önkormányzattól minden 
esetben, ha: 
•   az önkormányzat tulajdonában álló 

úthoz bármilyen módon csatlakoznak 
(gépjárműbeálló kialakítása, kapu lé-
tesítése, autóbeálló burkolatának fel-
újítása),

•   az utcai kerítés átépítése a járdát 
érinti,

•   az utat felbontani, átfúrni tervezik 
közműbekötés miatt,

•   járdát érintő beavatkozásnál.

A Magyar Közút Zrt. tulajdonában lévő 
városi utaknál (Budai, Pomázi, Szent-

endrei út, József Attila és Damjanich 
utca) a hozzájárulást az állami szervtől 
kell kérni.

Tulajdonosi hozzájárulás szüksé
ges:
•   Közmű bekötések engedélyeztetése 

esetén, közmű hálózat építése esetén.

Fakivágás:
•   Közterületen a jegyző előzetes enge-

délyével lehet csak fát kivágni, a helyi 
környezet és természet védelméről 
szóló rendelettel összhangban.

•   Magánterületen az ingatlan tulajdo-
nosának bejelentési kötelezettsége 
van. Tájképi vagy természetvédelmi 
okok miatt a jegyző megtilthatja a 
fa kivágását. A kivágott fa pótlása az 
ingatlantulajdonos kötelezettsége. A 
pótlás során csak a helyi rendeletben 
engedélyezett fajták telepíthetőek.

A fenti tevékenységek az engedé-
lyek beszerzése mellett illetékkötele-
sek is. Amennyiben valaki bizonytalan 
az engedély szükségességében, érde-
mes a Polgármesteri Hivatalt felhívni 
és tájékozódni vagy a web oldalon, a  
www.budakalsz.hu-n utánanézni a pon-
tos szabályoknak.

Közterület használati kisokos

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események,  

rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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Budakalász új arculata ez évben for-
málódott, alakult ki. Az arculat életre 
hívásának első lépése a szlogen megal-
kotásával volt. A város lakói számára 
kiírt pályázaton a „Budakalász lendület-
ben” szlogen nyert, mely egyszerűen és 
frappánsan jeleníti meg, foglalja össze 
a város üzenetét. A szlogen születését a 
logó tervezése követte. Az emblémában 
modern formában megjelenő jellegze-
tes kalászi motívumok és modernizált 
színek jól kiegészítik a szöveges monda-
nivalót. Annak érdekében, hogy a logót 
minden budakalászi megismerhesse, az 
önkormányzat a Hírmondó májusi szá-
mával együtt új emblémás hűtőmágnest 
juttatott el minden háztartásba. A logó 
városi rendezvényeken is bemutatkozott 
a közönségnek zászlókon, lufikon, tolla-
kon. Ezzel egyidőben az új arculat a város 
minden kommunikációs eszközén meg-
jelent, így a levélpapíron, hirdetménye-
ken, az újságon, okleveleken, táblákon 
és még plakátokon is. A városi életet be-
mutatató plakátokkal a közintézmények-
ben találkozhatunk, így a bölcsődében, 
óvodákban, iskolákban, a művelődési 
házban, polgármesteri hivatalban, egész-
ségházban és az idősek otthonában.  
A közelmúltban elkészültek a vá
roslogós ajándéktárgyak is, me
lyeket bárki megvásárolhat. A 
szatyrok, tollak és a színes bögrék 
közül első alkalommal a szeptem
ber 12i Városnapon választhatnak 
a budakalásziak. Az ajándéktárgyak-
kal az egy közösséghez tartozás pozitív 
élményét szeretné erősíteni az önkor-
mányzat.

Az arculati átalakítás a polgármesteri 
hivatal belső fogadóterének megújításá-
val folytatódik, majd szeptemberben a 
város web oldalának teljes átalakulásá-
val, korszerűsítésével válik teljessé.

Új emblémás  
ajándéktárgyak  

a városnapokon

buDAkAlÁSzI HÍrmoNDÓ8



Jegyzet – „Fészbuk”Közélet

Megint oda jutottam végül, hogy csak 
sikerült elolvasnom a maga helyi újságját, 
kedves tanácselnök úr, zokon ne vegye, 
hogy csak most került rá sor, tudja, elő-
ször mindig a Borsot olvasom el, mert ott 
mindig érdekeseket írnak, hogy melyik két 
elemit végzett sztár mellékvesekérgét va-
salták ki éppen, meg vannak benne ilyen 
tartalmas kérdőívek, hogy hány hülyét 
tudsz megszámolni az Éjjel Nappal Buda-
pest legutóbbi részében. Kérem, az utóbbi 
időkbe már csak ilyen haladó antifasiszta 
lapokat olvasok, de mindig becsületesen 
átrágom magam azon is, hogy maga hány 
utcába csinálta meg az aszfaltot, és eláru-
lom, Bangó Margit után maga a kedvenc 
címlapfotóm is, drága polgármester úr, 
mindig olyan jó svádájú a képeken, egy-
szer biz’ Isten bemegyek már a maga fo-
gadóórájára is, mer azt hallottam, ez itt a 
népszokás, maga mindenkin segít, és nincs 
is álruhába, mint Mátyás király. Na szó-
val, olvasom a maguk lapjába, hogy hoz-
tak legutóbb valami helyi törvényt, amibe 
megtiltják, hogy az emberek berregjenek a 
gépeikkel. Hát kérem, én ebbe nem egye-
zek bele, már csak a saját érdekemből se. 
Valamelyik nap is, fekszek az ágyamba, 
szombat vót, jól emlékszem, mert ilyen-
kor a kocsmák valamiért még hajnalba se 
akarnak bezárni, és ide szűrődött a ricsaj, 
szóval hallok valami kerregést, hát kide-
rült, hogy az asszony volt az, hangosan 
berregett a pészmékere, mer ki van már 
merülve benne az elem. Mondom neki, hát 
meg vagy te őrülve, majd bejelent a szom-
széd, mint negyvennégybe, oszt mingyán 
idejön az a derék tanácselnök a címlapról, 
és lesz nemulass, hogy itt kerregsz nekem 
hajnali kettőkor. Beszéltük is ezt a maga 
törvényét a szomszéd Jóskával, hogy hét-
közbe csak hétig lehet berregni, hétvégén 
meg egyáltalán nem, de a Józsi, az állító-
lag olvasta, hogy eztet a szabályt maguk 
valójában a drónok miatt hozták. Kérem, 
én tudom, mi a drón, még régebben kivet-
tük a tékából a Dredd Bírót és megnéztük 
az asszonnyal három dében, abba is volt 
ilyen lebegő vasmasina, vagyis ez a drón, 
így nézte a gépmanus hőkamerával, hogy 
melyik ház eladó, meg hol nem nyírják le 
rendesen a füvet. Erről írta a költő is a ver-
set is, hogy „aki gépen száll fölébe, annak 
térkép e táj”. Nahát, beszéltük a Józsival, 
hogy magának is kéne egy ilyen gépem-
ber. Aki nem nyírja le a füvet az útig, meg 
benn a portán, vagy olyankor akar nyírni, 
mikor maguk azt tiltják, maga csak ki-
küldené ezt a géparcot. Én már nevet is 
adtam neki, ő lenne a Dredd Nyíró. Aki 

tilalom alatt berreg, slutty, egy speciális 
plazma lövés a hátsójába, amitől megjön 
az esze a delikvensnek, mert ezek a gépem-
berek már ilyen korszerű plazma skúlókat 
is tudnak lövöldözni a megfelelő helyre, 
oszt jónapot, jól megdrónolná a vétkest, 
nincs több probléma, legfeljebb pár hétig 
csak hason fekve tudna tévét nézni. Mivel 
én mindig a megoldások híve vagyok, 
drága polgármester úr, és ismerem már 
magát valamicskét, tudom is, mivel akar 
majd kibújni a kiváló ötletem megvalósí-
tása alól, hogy nincs rá pénz. Na, a Józsi 
haverom, az tudja a megoldást, most épp 
a médiapiacon nyomul, mer a múlt hónap-
ban elhelyezkedett egy kertévénél, mint 
portás. Na, aszondja, fogunk egy pár par-
tiarcot, benne leszel te, ez a te én vagyok, 
csak ahogy mesélem, ezt most ő mondja, 
szóval te meg az asszony, felbérelünk pár 
hétvégi alkeszt a folyton nyitva lévő kocs-
mák vendégköréből, és leforgatjuk az Éjjel 
Nappal Budakalászt. Felmegyünk a Kál-
váriára, mert hogy maguk most felújítot-
ták, ott vannak mostanában éjjelente ilyen 
kiváló jó bulik, meg összetörünk pár játé-
kot a felújított játszótereken, szemetelünk, 
ahol lehet, és akkor ez olyan közönségsiker 
lesz, hogy csak na. Esemesben lehet majd 
szavazni, hogy legközelebb melyik parkot 
rongálják meg a szereplők, a győztes alko-
holista pedig kedvezményes májátültetés-
ben részesül. Tudom, tudom, ne is mondja, 
régebben az volt a szokás, hogy a lakókö-
zösség odament a renitenshez, és megkér-
ték, hogy viselkedjen normálisan, és tartsa 
rendbe a portáját, ne zajongjon, ne szeme-
teljen. Annak idején én is vettem egy bész-
bólütőt, mer volt egy hülye szomszédom, 
annak nem használt semmi, egyszer ezért 
átmentem hozzá az ütővel, meglengettem, 
és eredményesen idéztem neki a régi mon-
dást: „minden út kómába vezet!” De hát, 
drága polgármester úr, ez már nem trendi 
mostanság, változnak az idők, ma már 
nincsenek lakóközösségek, a többség azt 
se tudja, ki lakik a mellette levő házban. 
Lássa be, ma már valóságsó kell sztárok-
kal, akiknél kikötés az 50 alatti IQ-szint, 
na ilyet nem lesz nehéz fogni, és beláthatja, 
hogyha ez az ötletem beüt, mindenre lesz 
pénz. Maga megkapja a Dredd Nyírót, és 
végre elemet cserélünk az asszony pész-

mékerében is. Fontos, hogy a maga kert-
jébe berakunk egy ilyen nagy kivetítőt, és 
mikor valamelyik helyi lakos illegálisan 
berreg, vagy megszólal egy barna hang az 
utcán, hogy „vasat veszek”, maga bekap-
csolja a fényeket, megjelenik egy villódzó 
fűkasza jele az égen, tudja, mint amikor 
hívták a batmant, csak ott a denevérrel, 
és máris a levegőbe emelkedik a Dredd 
Nyíró, és aztán jön a fartájéki slutty. Be-
láthatja, polgármester úr, ez a mostani 
olyan hülye korszerűtlen egy rendszer, 
hogy maga kiküldi a köztereseket, azok 
odaadják a papírt a mukinak, amin rajta 
van, hogy méltóztasson levágni a füvét, 
meg lehetőleg ne építsen már engedély nél-
kül utat, házat, meg hogy a saját szemetét 
takarítsa már ugyan el, ha meg fát vág 
ki, kérjen előtte engedélyt. Ezt a rendszert 
kérem már meghaladta az idő. Meg csak 
magának csinál vele problémát, mert a sok 
okos, mint én is utána csak beirkál magá-
nak a fészbukon, meg bemegy panaszna-
pot tartani, Dredd Nyíró, ez a rend záloga, 
drága tanácselnök úr. Meg is írtam versbe, 
olyan szép lett, hogy könnybe lábadt tőle a 
szemem, de persze ez attól is lehetett, hogy 
ki van száradva mindkettő és ki kéne már 
cserélni a kontaktlencsémet is. Szóval, a 
versem (megjelent a „Véres érvek, sérves 
évek” című életrajzi kötetemben, amelyről 
tudni kell, hogy korlátozott példányszám-
ban még ma is rá tudok venni bárkit a 
bészbólütővel, hogy megvegye):

Kora reggel, késő este 
hagyd békén a gépet,
mer’ május óta új rendelet
neveli a népet.
Ha nem tudod az új szabályt,
ne tégy hülyeséget,
keresd inkább a Hivatalt,
vagy az keres meg téged.
Mert ha rossz időben
sivít fel a gép,
jön már a Dredd Nyíró,
és a léted lesz a tét.
Berregj, üvölts, dumálj,
szegjél szabályt gazda,
slutty, a két farpofádat
elviszi a plazma.

Drón

fbi

Közterület használati kisokos
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A Budakalászi Hírmondó előző lapszá-
maiban meghirdettük a „Budakalász anno és 
most” című fotópályázatot, melyre számos kép 
érkezett a szerkesztőségünkbe. A következő 
számokban a beküldött képeken keresztül 
szeretnénk bemutatni, hogy mennyit változott 
a város arca az elmúlt 20-30 évben. Az eltelt 
két-három évtized városunk több évszázados 
történetéhez mérten nem hosszú idő, de a vál-
tozás annál szembetűnőbb. Budakalász egy 

Budapest melletti faluból korszerű, karakte-
res, élhető kisvárossá változott.

A képek beküldőinek köszönjük az aktív 
hozzájárulást. A beküldött felvételek bemu-
tatását az újság októberi számában folytatjuk. 
Továbbra is várjuk fotóikat a hirmondo@bu-
dakalasz.hu e-mail címre vagy Budakalászi 
Polgármesteri Hivatalban. A pályázókat vá-
roslogós ajándéktárgyakkal jutalmazzuk.

Budakalász  
anno és most

Képes helytörténet

Polgármesteri Hivatal  ‒ Beküldő: Nagy Endre

ANNO MOST

Martinovics utca  ‒ Beküldő: Györgyi Antalné

Szentistvántelepi Általános Iskola  ‒ Beküldő: Nagy Edit

(1989) MOST

(1974) MOST
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Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizek-
kor lezúduló víz egy részének visszatar-
tásával, tározásával enyhíteni lehetne 
az aszályos időszak vízhiányát. A meg-
valósításhoz azonban új, a környezeti 
változásokhoz igazított stratégia kialakí-
tására van szükség. Magyarország összes 
felszíni és felszín alatti vizére vonatkozó 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgá-
lata jelenleg folyamatban van és 2015. 
december 22-ig készül el. Az Olvasók a 
www.vizeink.hu honlapon követhetik 
nyomon és véleményezhetik a Vízgyűj-
tő-gazdálkodási Tervek országos, illetve 
a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton víz-
gyűjtőkre vonatkozó fejezeteit.

Magyarország vízben gazdag és víz-
ben szegény ország is egyszerre. Gondos 
és előrelátó vízgazdálkodási tervezéssel 
megvédhetjük természeti kincsünket és 
kamatozathatjuk a vizeinkben rejlő ki-
használatlan lehetőségeket.

Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében 
ismerkedjenek meg az új Vízgyűjtő- gaz-
dálkodási Tervekkel és véleményezzék 
azokat!

Somlyódy Balázs
főigazgató,

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Kutyasétáltatót 
jelölt ki  
az önkormányzat

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A Képviselő-testület májusban alkotta 
meg a közösségi együttélésről szóló rendele-
tét, ami szabályozza az állattartással kapcsola-
tos magatartást is. Az állatok iránti felelősség 
arra vonatkozik, hogy háziállataink jólétéről 
gondoskodjunk, tartalmas és boldog életet 
biztosítsunk számukra, másfelől arra, hogy 
állataink ne okozzanak kellemetlenséget sem 
embertársainknak, sem mások házi ked-
venceinek. A tavasszal bevezetett rendelet 
szerint a parkok rendjének és tisztaságának 
megőrzése érdekében valamint biztonsági és 
egészségügyi okok miatt közparkokba (Omszk 
Park, Kálvária Régészeti Park, Béke sétány 

stb.) állatot bevinni szigorúan tilos. Az önkor-
mányzat a kutyatulajdonosok érdekében ezért 
egy kutyasétáltatót alakított ki Barát patak 
gátján, a Sport utcától a 11-es útig tartó sza-
kaszon a bevásárló központ felé eső oldalon.  
A kijelölt területen ürülékgyűjtő zacskókat és 
a kukákat is elhelyeztek. A parkok fenntartá-
sára az önkormányzat jelentős összegeket és 
energiát fordít, ezért kérik a kutyatulajdono-
sok együttműködését és a rendelet betartását, 
a kutyasétáltató használatát.

A víz élet, gondozzuk közösen!

Közélet
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Közélet

Államalapítási ünnepünk, Augusztus 20. 
Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep, amikor 

Szent István király szentté avatására és az államalapításra 
emlékezünk. Az augusztus 20-i városi ünnepségen az ön-
kormányzat képviseletében Rogán László polgármester 
és Ercsényi Tiborné alpolgármester díjakat, elismeréseket 
adott át, a településünk közösségéért kimagasló munkát 
végzőknek. A Képviselő-testület döntése alapján a „Bu-
dakalász Díszpolgára” kitüntető címet id. Dr. Kulin Sán-
dor városunk korábbi polgármestere, a „Budakalászért 
Emlékérmet” Fodor József szabó mester, a „Budakalász 
Sportjáért” díjat pedig, Nagy Miklós judó edző vehette át 
ebben az évben. Hagyománnyá vált az évek során, hogy 
a Szent István Alapítvány által meghirdetett ösztöndíj 
pályázatban sikeresen szereplő diákok, a városi ünnepsé-
gen vehetik át ösztöndíjukat, az alapítvány elnökétől Pár-
tai Luciától. A városi megemlékezés ünnepi beszédét is a 
Budakalász közösségi életében fontos szerepet betöltő, 
Pártai Lucia tartotta. 

„Úgy gondolom, bármilyen szakér-
telemmel is áldott meg bennünket a 
Mindenható, valódi felelősségünk, hogy 
azzal szolgálnunk kell – nem csak a 
magunkét –, a közösségünk érdekeit is. 
Tettekkel. Ígéretek helyett munkával. A 
tetterős embernek vannak céljai, saját 
létfenntartásán túlmutató, magasabb 
rendű feladatai, és rendelkezik a célok 

eléréséhez szükséges akaraterővel is. 
Lehet akár ez augusztus 20-a és Szent 
István üzenete a ma emberének. Éle-
tünk folytonos választás elé állít ben-
nünket: vitessük magunkat az árral: a 
kijárt úton a sodrásban bízva várakoz-
ni, vagy nap, mint nap meggyőződéssel 
tegyünk közös ügyünkért, vállalni az 
újat, vagy a keskenyebb, talán rögö-
sebb utat? Szent István életútja megad-
ja aválaszt, számos súlyos döntést kel-
lett meghoznia. Tudta, hogy egy nemzet 
számára, ha az mégoly nagyszerű, ha 
mégoly bátor, de egyben széthúzó is, 
kell valami, amibe belekapaszkodhat, 
kell egy alapérték, amelyet követhet, 
amikor a megpróbáltatások ideje van. 
Államalapító királyunk nem akarta a 
véletlenre, a vakszerencsére, a politikai 
mozgásokra bízni a nemzet sorsát. Hívő 
ember lévén a véletlen és vakszerencse 
helyét lelkében a gondviselés vette át. 
Tudta, hogy a politikai mozgások ese-
tében minden korban csak egyetlen do-
log számít, ahogy azt az Intelmeiben is 
leírta: a nemzet érdekét mindenek előtt 
szem előtt tartani.”

buDAkAlÁSzI HÍrmoNDÓ12

fo
tó

k:
 s

za
bó

 t
am

ás



buDAkAlÁSzI HÍrmoNDÓ IX. éVfoLyam, 9. szám  l  2015. szeptembeR 7.12 13

Nagy Miklós
„Budakalász Sportjáért Díj”

Nagy Miklós több, mint húsz éve oktat judot és ju-jitsut 
Budakalászon. Gyermekkora óta sportol. Keze alatt több 
korosztály nevelkedett. Nagy Miklós edzőtáborokat tart, öv-
vizsga-felkészítő szemináriumokat szervez és megméretteté-
sekre kíséri az ifjú versenyzőket. Tanítványaival rendszere-
sen részt vesz helyi rendezvényeken, ahol bemutatókat tart 
és lehetőség szerint igyekszik helyben is tartani a tehetséges 
fiatalokat. Edzésein a fiatalok fegyelmet és önfegyelmet ta-
nulnak, emiatt több figyelem- vagy magatartásproblémával 
küzdő gyermek számára az edzés egyfajta speciális terápia. A 
mester két éve komoly elismerésben részesült: edzői munká-
ját értékelve Németországban átvehette a 6. dan övfokozatot 
és kiérdemelte a shinan címet. Tanítványai több környező 
településen saját edzőtermet is vezetnek: Nagy Miklós isko-
lát teremtett.

Fodor József 
„Budakalászért Emlékérem”

Fodor József fiatal korát és iskolás éveit Dömsödön töl-
tötte. Budakalászra 1958-ban költözött feleségével és gyer-
mekeivel. Szabó mestervizsgáját követően önálló iparosként 
kezdett dolgozni a városban. Hamarosan a település társa-
dalmi életébe is bekapcsolódott és a hatvanas évek elején a 
Budakalászi Lövészkör vezetője volt, majd a Lenfonó és Szövő 
Ipari Vállalat lakás építő programjában is részt vett. Fodor 
József szabó-varró mesterségét 1961-ben kezdte. Az eltelt 54 
év alatt budakalásziak több generációja számára készített és 
javított megszámlálhatatlan mennyiségű ruhadarabot. Fel-
gyorsult, fogyasztást ösztönző világunkban Fodor József több 
mint nyolcvan évesen most is aktívan dolgozik eredeti szak-
májában szabó mesterként.

Dr. Kulin Sándor Szentistvánte-
lepen született. Iskoláit Budakalászon, 
majd a fővárosban végezte. Kitűnő 
érettségije és sikeres felvételije ellené-
re is csak fizikai munka és két év kato-
náskodás után nyert felvételt az Orvosi 
Egyetemre. 1956-ban a harcok alatt és 
után mentősként és kórházban is dol-
gozott. Summa cum laude diplomája 
el lenére nem kapott állást Budapesten 
ezért Nagykőrösre költözött. A családi 
indíttatás okán az őt körülvevő ellensé-
ges politikai légkör ellenére természetes 
igény lett számára a szolidaritás válla-
lása embertársaival. Az orvosi hivatása 
mellett aktívan részt vett a közösségi 
életben. Így 1963 óta megszakítás nélkül 
presbitere a református gyülekezetnek. 
Vezetője volt a Városi Tanács Egészség-
ügyi Bizottságának, valamint elnöke a 
TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Tár-

sulat) városi szervezetének. 
Dr. Kulin Sándor 1990-től 
négy évig országgyűlési kép-
viselőként dolgozott, tagja, 
majd elnöke volt a Szociális, 
Egészségügyi és Családvé-
delmi bizottságnak. Nyug-
díjba vonulását követően 
hazaköltözött Szentistván-
telepre és itt is bekapcsolódott a város 
közösségi életébe. 1997-ben a szabadidő 
és ifjúsági sport érdekében létrehozott 
közalapítvány megszervezéséért és ve-
zetéséért a Magyar Köztársaság érdem-
rendjét kapta meg. Két évig Budakalász 
alpolgármestereként dolgozott a váro-
sért, majd 2000-ben polgármesterré 
választották a település lakói. Dr. Kulin 
Sándor 10 éven át a Magisztrátus elnö-
ke volt és szintén egy évtizede látja el a 
Jóléti Szolgálat Alapítvány ügyvezetői 

teendőit. Több helyi civil szervezet aktív 
és megbecsült tagja. 2009-ben, Buda-
kalász várossá válása alkalmából a Bu-
dakalászért emlékéremmel tüntette ki a 
képviselő-testület.

Kötelességtudata, hite, erkölcsi tar-
tása, integráló képessége – a mely a fe-
lebarátok elfogadásából, a megbocsáta-
ni tudás fontosságából fakad – fel tétel 
nélkül például állítható városunk pol-
gárai elé.

id. Dr. Kulin Sándor
„Budakalász Díszpolgára”

IX. éVfoLyam, 9. szám  l  2015. szeptembeR 7. 13



buDAkAlÁSzI HÍrmoNDÓ IX. éVfoLyam, 9. szám  l  2015. szeptembeR 7.14 15

A budakalászi Duna part nekem 
nagyon fontos. Itt töltöttem az éle-
tem legmeghatározóbb szakaszát, a 
gyermekkorom egy részét. A szüleim,  
1963-ban vásároltak itt telket. Ekkor 
épült a Honvéd üdülő, emlékszem, hogy 
kiskatonák dolgoztak rajta rengete-
get. Néhányan, akik hírét vették a Ró-
mai-parthoz oly közel eső vízpartnak, 
kis ingatlanokat vásároltak maguknak 
éppen csak annyit, hogy egy bungalót 
építhessenek. Sem kerítések, sem épü-
letek nem álltak itt még akkor. Igazi 
ősidők voltak, hangulatos szalonnasüté-
sekkel tarkított nyáresték. Én, mint gye-
rek minden hétvégémet, a szüneteket itt 
töltöttem, itt nőttem fel, itt lettem ka-
masz. Később, amikor a család eladta a 
telket 1979-ben, a barátaink „birtokára” 
ugyanúgy eljártam, mint addig. Évekkel 
később az én gyerekem is itt nőtt fel. 
Rengeteg emlékem van, sajnos szinte 
már csak nekem. A régiek közül sokan 
meghaltak, eladták a telkeket, lassan a 
számomra új tulajdonosok is régieknek 
számítanak már.

n Mesélj egy kicsit az itt bemu-
tatott könyvedről, mert ahogy 
kiderült a te szívedben Sydney és 
Budakalász nincs is olyan mesz-
sze egymástól, a könyv szereplői 
akár itt köztünk is élhetnek.

A könyvem saját élményeken ala-
pul, a karaktereket élő személyekkel 
is még élőbbé tettem, de senki sem 
ugyanolyan, semmi sem pont ugyanaz 
ebben a könyvben, mint a valóságban. 
A kötetben szereplő első regény, két nő 
története. Egyikük rokonlátogatásra 
érkezik, a másik pedig társnak kerül ki 
Sydney-be, és ott a szülőföldtől messze 
történik velük néhány érdekes dolog. 
Életüknek abban a szakaszában vannak 

47 évesen, amikor nem túl ifjú szingli-
ként, vagy egy rossz házasság után jól 
esne egy ölelő férfikar, vagy egy támasz 
a mindennapokban.

Ausztrália vonzó hely, a távolság, a 
különleges éghajlat és természeti érté-
kek és az ország befogadókészsége miatt 
is, akkor, ha valaki egyenes szándékkal 
érkezik, dolgozó, adófizető tisztes polgár 
akar lenni. Ez az ország is mint, bármely 
másik a világban megpróbálja kiszűrni 
az élősködőket, a segélyre, szociális jut-
tatásokra építőket, de tény, ez szinte 
lehetetlen. Nos, a nők, különösen egy 
bizonyos kor felett, ha magányosak a 
társkeresést külföldön képzelik el, de ez 
talán kortól független. Fiatalon minden 
könnyebb, az alkalmazkodás is, a férfi-
hoz, egy új kultúrához. A könyv egyik 
fejezete például arról szól, hogy egy 
ötvenes nő itthoni nehéz élethelyzetét 
hogyan szeretné megoldani egy különös 
munkalehetőséggel. Igazi nőies regény, 
nőkről és nőknek szól, szerelemmel, 
megpróbáltatásokkal és bizony egy kis 
csalafintasággal is. A könyvben szereplő 
második regény címe sokatmondóan a 
„Közösködés”ami arra utal, hogy bizony 
a férfinép szeret több „alomban őrölni”, 
és ennek következménye is van.

n Életednek mi volt az a pillanata, 
amikor elhatároztad magad és 
tollat ragadtál, hogy írj? 

Mindig is szerettem írni, de ezzel 
nem vagyok egyedül. Gyerekkoromban 
nagy levelező voltam örökké üzeneteket 
írtam, a barátnőim alig bírták a tempót. 
Évek múlva az ausztráliai magyarok lap-
jának több cikket, riportot írtam. Egy al-
kalommal azt gondoltam, úgy 7-8 évvel 
ezelőtt, hogy megírom állandó és kissé 
különös vándorlásomat e két ország kö-
zött, mert magam sem értettem miért 

loholok oda és vissza fáradhatatlanul. 
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n Van egy nagy terved, ami szin-
tén a környéket érinti, mesélsz 
róla?
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VM

KALászI HírességeK: Kovács Hédi

„Ez a kis földdarab  
annyi örömnet okozott…”

Kovács Hédi írónő bár nem városunk lakója, nem is köti  
ide munka, származás mégis ezer eltéphetetlen szállal kö-
tődik Budakalászhoz, a Lupához. Legújabb könyve bemu-
tatóját is ide, az öreg Dunára szervezte egy hajóra, ahová 
sokan a városban élők közül is ellátogattak. Ezen az esemé-
nyen is előkerültek a barátok mellett a régi történetek, em-
lékek, amelyekből most egy párat az olvasókkal is megoszt  
Kovács Hédi.
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A Kós Károly Művelődési Ház 
és Könyvtár nagy családja gyá
szol, augusztus hónapban elhunyt  
Dr. Győrffy Sándor, Sanyi bácsi a 
Kertészkör vezetője.

Sanyi bácsira gondolva mindig egy 
csillogó szemű polihisztor nagypapa 
alakja tűnik fel, aki vidáman, lelkesen 
mesél, tanácsol, tanít.

Agrártudása, tapasztalata, törté-
nelmi, művészeti tájékozottsága, em-
bersége minden egyes találkozásunkkor 
magával ragadott. Örök élmény amikor 
beszélgetésinkbe ágyazva saját verseit 
szavalta, költeményeivel erősítve meg 
mondandóját.

Büszke és hálás vagyok, hogy szemé-
lyes emlékeit, élete történetét megismer-
hettem, féltve őrzött dokumentumait, 
tárgyait is megmutatva megtisztelt bi-
zalmával és barátságával.

Aggódtunk egészségi állapota romlá-
sakor, kórházi ágya szélén ülve már sza-
vak nélkül beszélgettünk, én meséltem 
Sanyi bácsi csillogó szemeivel válaszolt.

Tiszta tekintetedet szívembe zárva, 
költeményeddel tisztelettel búcsúzom 
Sanyi bácsi.

„Egymagában kicsinyke az ember
de azt szeretném-legyek a kovász
életet adva az élettelennek
kenyérré keljen a jó-akarás.”

Benkó Attila

Budakalászi Kultúrcseppek

fotópályázat 

Nyáron a szabadságok miatt min-
dig kevesebb a kulturális program, 
helyüket a fesztiválok, a zenés, táncos 
estek veszik át, egy rövid időre. Az ősz 
kezdetével egy fotópályázatra invitá-
lom Önöket, amit a Gézengúz Alapít-
vány hirdet meg immáron hatodik 
alkalommal, az idén a Koraszülötte-
kért Közhasznú Egyesülettel (KORE) 
együttműködésben. A pályázat a Tö-
rékeny erő címet viseli.

A pályázat elsődleges célja a kora-
szülöttek és az eltérően fejlődő kis-
gyermekek élethelyzetében a teremtő 
életerő bemutatás a pályaműveken 
keresztül. A fotópályázat kiírói fontos-
nak tartják felhívni a figyelmet arra, 
hogy a törékeny kisbabákban meny-
nyi erő rejlik, amivel rátalálnak saját 
életükre családjuk, kísérőik támoga-
tása mellett. A pályázat nyílt profi és 
amatőr fotósok számára is és ingye-
nes. Várják azokat a fotókat, melyek 
0-8 év közötti életkorú gyermekeket 
ábrázolnak, akik saját erejüknek és az 
őket támogató segítőknek köszönhe-
tően bizonyítják, hogy „néhány csepp 
törékeny erő” milyen hatalmas ered-
ményt hozhat. Továbbá olyan fotókat, 
természet fotókat is várnak, melyek 
az erőt, mint több értelmű kifejezést 
mutatják be, konkrét vagy elvont ér-
telemben. A műveket Keleti Éva fo-
tográfus által vezetett zsűri bírálja el 
és jutalmazza értékes nyeremények-
kel. A kiválasztott művekből országos 
kiállítást szerveznek.

A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA: 
2015. AUGUSZTUS 15. – 2015. 
OKTÓBER 20.

A pályázóknak nem kell mást ten-
niük, mint a fotopalyazat@gezenguz.
hu e-mail címre elküldeniük a fenti té-
mákba illeszkedő saját fotójukat 2015. 
október 20-ig. További technikai 
részletek a Részvételi Szabályzatban,  
a www.gezenguz.hu oldalon.

n KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Új szolgáltató üzemelteti  
a jövő évtől  
a Művelődési Ház büféjét

Számos rendezvény, fesztivál, kiál-
lítás központja a Kós Károly Művelő-
dési Ház és Könyvtár, ahol az év során 
több ezer ember fordul meg a progra-
mokon. A látogatók kiszolgálásában 
fontos szerep jut az intézményben a 
büfének, amelynek üzemeltetésére a 
közelmúltban pályázatot írtak ki. A je-
lenleg érvényes megállapodás 2015. 
december 31-én jár le, a szerződésben 
foglaltak szerint fél évvel a lejárat előtt 
nyilatkoznia kell mindkét félnek, hogy 
szeretnék-e folytatni a közös munkát. A 
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
vezetője, Benkó Attila úgy döntött, hogy 
pályázatot adnak ki, hogy más szolgál-
tatóknak is lehetőséget biztosíthassanak 
a Művelődési Házzal való együttműkö-
désre. A szerződésen is változtatnak. 
Megszűntetik a büfé kizárólagosságát a 
rendezvényeken, ami a teremértékesí-
tés során a művelődési ház mozgásterét 
eddig nagyban behatárolta. Lakossági 

visszajelzések alapján is szükség volt a 
változásra mind arculatban, mind kíná-
latban. A tender lezárása után kiderült, 
hogy a jelenlegi bérlő nem nyújtott be 
pályázott a további munkára. 

A pályázati feltételeknek egy cég felet 
meg minden tekintetben. A budakalászi 
székhelyű Baker-King Kft. lett a nyertes, 
amely a Budai úton található népszerű 
pékséget is üzemeltet. Már most körvo-
nalazódnak a közös tervek az új arcu-
latról, a kínálatról, és a nyitva tartásról, 
amivel 2016. január 1-je után várják 
majd a vendégeket a megújult környe-
zetben. Valószínűsíthető, hogy a rendez-
vényeken is hatékony és könnyű lesz az 
új vállalkozóval az együttműködés. 

Sanyi bácsi emlékére
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IRODALOM
Szeptember 15. kedd 18:00 – 19:30

Kreatív írás  ataloknak.
Várjuk az írást, irodalmat kedvelő  atalokat 12-18 éves 
korig!

A belépés díjtalan!

Szeptember 24. csütörtök 19:00 – 22:00
Irodalmi beszélgetés
Zenés irodalmi kalandozás Lack  Jánossal. 
Beszélgetőtársa Molnár György.

ISMERETTERJESZTÉS
Szeptember 25. Péntek
Kutatók éjszakája
Izgalmas kalandozás a tudományok világában!
Részletek a honlapon!

ZENE, ÉNEK, KONCERT
Szeptember 1. kedd 14:00
„Szép nyári nap”
Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor vidám, zenés 
műsora nyugdíjasoknak, a Kalászi Idősek Klubja szervezé-
sében.
Belépő: 500 Ft

Szeptember 18. péntek 19:00 órától
ROCK KLUB: VENDÉGÜNK A ZORALL EGYÜTTES
A Zorall egy 2002-ben alakult magyar rockegyüttes. 
A zenekar régi magyar slágerek és rockklasszikusok 
összegyúrásával, valamit régebbi magyar popslágerek 
rockosításával készít új számokat. 
Részletek a honlapon.

KIÁLLÍTÁS
Szeptember 4 – Október 5.
10 éves a Budakalászi Egészségklub!
A kiállításon megtekinthetjük az Egészségklub történeté-
nek legfontosabb pillanatait megörökítő fotókat, tárgyakat.
Megnyitó: a Városnapon! Szeptember 12. szombat, 16:00

Szeptember 4 – Október 5.
Dr Szalay György festőművész kiállítása
Megnyitó: a Városnapon! 
Szeptember 12. szombat, 17:30

TÁNC, MOZGÁS
Szeptember 11. péntek 17:00
Aprók tánca
Zenebona, tánc a legapróbbaknak.
Belépő: 600 Ft

Szeptember 26. szombat
Szüreti mulatság és felvonulás a Baráti kör 
szervezésében.

SPORT
Szeptember 20. vasárnap 10:00
TOUR de KALÁSZ – kerékpárverseny mindenkinek!
Városi sportrendezvényeink közöl a következő a nagy 
népszerűségnek örvendő Tour de Kalász!
Nevezés 9 órától, RAJT 10 óra

Szeptember 25. péntek 11:00
Ovis mezei futóverseny
Budakalász nagycsoportos óvodásai mmegmutatják milyen 
gyorsan futnak a Szegfű utcával szemközti réten.

EGYÉB
Szeptember 5. szombat 8:00 – 14:00
LÁDAFIA
Ismét garázsvásárt tartunk a Művelődési házban, minden-
kit várunk sok szeretettel!
Asztalok elővételben: 1000 Ft

Szeptember 12. szombat  10:00 – 22:00
VII. BUDAKALÁSZI VÁROSNAP
Ízelítőül egész napos programjainkból: Álomzug Társulás, 
Holdfű Színház, tánc egyveleg,
Flip Unit Team – akrobatikus show, BELMONDO Zenekar, 
A Fényvarázsló – lézerfényes táncmű és végül ZENÉS 
TÜZIJÁTÉK!
Mindenkit várunk sok szeretettel, a belépés díjtalan!

Szeptember 18. péntek 17:00 – 19:00
Levendula kör
Kreatív klubunkba várunk mindenkit, aki valami szép-
séggel, újdonsággal szeretné feldobni otthonát! Az 
elkészített tárgyakért baráti árakat számítunk fel.

Szeptember 19. szombat 10:00 – 14:00
Őszi ÖKO gyereknap
Környezettudatos program gyerekeknek
Ízelítőül a programokból: ökokincs keresés, ugrálóvár, 
környezettudatos játékok, színpadi bemutatók.
A belépés díjtalan.

Szeptember 27. vasárnap 10:00 – 13:00
Családi matiné
Koncert, színház, kézműves foglakozás kicsiknek és 
nagyoknak a magyar népmese napja jegyében.
Részletek a honlapon.

OKTÓBERI ELŐZETES

Október 1. csütörtök 14 órától
Idősek világnapja
Az elmúlt évekhez hasonlóan műsorral, meglepetés 
művésszel  nomságokkal várjuk Budakalász nyugdíjas 
polgárait.
Jöjjenek és töltsenek el együtt egy kellemes délutánt!
A belépés díjtalan.

SZEPTEMBERI PROGRAMJAINK

Október 2. péntek 18:00 – 20:00
A zene világnapja
Bartók Béla halálának 70. évfordulója alkalmából egy 
gyönyörű koncerttel várjuk Önöket.
Játszanak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar művészei, 
valamint a Kalászi Művészeti Iskola növendékei, a 
műsorvezető Farkas Zoltán.
A koncert fővédnöke Kocsis Zoltán!
A belépés díjtalan.

Október 3. szombat 18:00 – 22:00
Szerb Folk est

Október 4. vasárnap
XXIV. Tarsolyos találkozó

Október 8–9–10
KALÁSZI KORTÁRS TÁNCTALÁLKOZÓ
A nagy hagyományokkal rendelkező kortárs tánctalálkozón, 
újabb tánccsoportokat ismerhetünk meg hazánkból és a 
határon túlról.
Részletek a honlapon.

Keressék Facebook elérhetőségeinket: Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
 VARJÚTÁR-könyvtár Budakalász
 Könyvbarátnők klubja Budakalász

A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 
PROGRAMJAI

2015. októberétől új sorozatot indítunk a Kós 
Károly Varjútár Könyvtárban, Irodalomóra Ménes 
Attilával címmel.
Havonta egyszer, minden második kedden 18 órakor 
az irodalomról fogunk beszélgetni. Első alkalommal 
2015. október 13-án  jövünk össze, amikor is egy kis 
ízelítőt, kóstolót kapunk mindabból, amiről a későbbiekben 
szót ejtünk.

Író-olvasó találkozó a Varjútár Könyvtárban
2015. október 20-án 18 órakor vendégünk lesz Egressy 
Zoltán író

Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nyári pályázatunkra nagyok sok rajz érkezett. 
Köszönjük! Ígéretünkhöz híven, minden pályamunkát 
díjazásban részesítünk.

irodalom ismeretterjesztés zene kiállítás tánc alkotóműhely sport egyéb
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A VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 
PROGRAMJAI

2015. októberétől új sorozatot indítunk a Kós 
Károly Varjútár Könyvtárban, Irodalomóra Ménes 
Attilával címmel.
Havonta egyszer, minden második kedden 18 órakor 
az irodalomról fogunk beszélgetni. Első alkalommal 
2015. október 13-án  jövünk össze, amikor is egy kis 
ízelítőt, kóstolót kapunk mindabból, amiről a későbbiekben 
szót ejtünk.

Író-olvasó találkozó a Varjútár Könyvtárban
2015. október 20-án 18 órakor vendégünk lesz Egressy 
Zoltán író

Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nyári pályázatunkra nagyok sok rajz érkezett. 
Köszönjük! Ígéretünkhöz híven, minden pályamunkát 
díjazásban részesítünk.

irodalom ismeretterjesztés zene kiállítás tánc alkotóműhely sport egyéb
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IRODALOM
Szeptember 15. kedd 18:00 – 19:30

Kreatív írás  ataloknak.
Várjuk az írást, irodalmat kedvelő  atalokat 12-18 éves 
korig!

A belépés díjtalan!

Szeptember 24. csütörtök 19:00 – 22:00
Irodalmi beszélgetés
Zenés irodalmi kalandozás Lack  Jánossal. 
Beszélgetőtársa Molnár György.

ISMERETTERJESZTÉS
Szeptember 25. Péntek
Kutatók éjszakája
Izgalmas kalandozás a tudományok világában!
Részletek a honlapon!

ZENE, ÉNEK, KONCERT
Szeptember 1. kedd 14:00
„Szép nyári nap”
Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor vidám, zenés 
műsora nyugdíjasoknak, a Kalászi Idősek Klubja szervezé-
sében.
Belépő: 500 Ft

Szeptember 18. péntek 19:00 órától
ROCK KLUB: VENDÉGÜNK A ZORALL EGYÜTTES
A Zorall egy 2002-ben alakult magyar rockegyüttes. 
A zenekar régi magyar slágerek és rockklasszikusok 
összegyúrásával, valamit régebbi magyar popslágerek 
rockosításával készít új számokat. 
Részletek a honlapon.

KIÁLLÍTÁS
Szeptember 4 – Október 5.
10 éves a Budakalászi Egészségklub!
A kiállításon megtekinthetjük az Egészségklub történeté-
nek legfontosabb pillanatait megörökítő fotókat, tárgyakat.
Megnyitó: a Városnapon! Szeptember 12. szombat, 16:00

Szeptember 4 – Október 5.
Dr Szalay György festőművész kiállítása
Megnyitó: a Városnapon! 
Szeptember 12. szombat, 17:30

TÁNC, MOZGÁS
Szeptember 11. péntek 17:00
Aprók tánca
Zenebona, tánc a legapróbbaknak.
Belépő: 600 Ft

Szeptember 26. szombat
Szüreti mulatság és felvonulás a Baráti kör 
szervezésében.

SPORT
Szeptember 20. vasárnap 10:00
TOUR de KALÁSZ – kerékpárverseny mindenkinek!
Városi sportrendezvényeink közöl a következő a nagy 
népszerűségnek örvendő Tour de Kalász!
Nevezés 9 órától, RAJT 10 óra

Szeptember 25. péntek 11:00
Ovis mezei futóverseny
Budakalász nagycsoportos óvodásai mmegmutatják milyen 
gyorsan futnak a Szegfű utcával szemközti réten.

EGYÉB
Szeptember 5. szombat 8:00 – 14:00
LÁDAFIA
Ismét garázsvásárt tartunk a Művelődési házban, minden-
kit várunk sok szeretettel!
Asztalok elővételben: 1000 Ft

Szeptember 12. szombat  10:00 – 22:00
VII. BUDAKALÁSZI VÁROSNAP
Ízelítőül egész napos programjainkból: Álomzug Társulás, 
Holdfű Színház, tánc egyveleg,
Flip Unit Team – akrobatikus show, BELMONDO Zenekar, 
A Fényvarázsló – lézerfényes táncmű és végül ZENÉS 
TÜZIJÁTÉK!
Mindenkit várunk sok szeretettel, a belépés díjtalan!

Szeptember 18. péntek 17:00 – 19:00
Levendula kör
Kreatív klubunkba várunk mindenkit, aki valami szép-
séggel, újdonsággal szeretné feldobni otthonát! Az 
elkészített tárgyakért baráti árakat számítunk fel.

Szeptember 19. szombat 10:00 – 14:00
Őszi ÖKO gyereknap
Környezettudatos program gyerekeknek
Ízelítőül a programokból: ökokincs keresés, ugrálóvár, 
környezettudatos játékok, színpadi bemutatók.
A belépés díjtalan.

Szeptember 27. vasárnap 10:00 – 13:00
Családi matiné
Koncert, színház, kézműves foglakozás kicsiknek és 
nagyoknak a magyar népmese napja jegyében.
Részletek a honlapon.

OKTÓBERI ELŐZETES

Október 1. csütörtök 14 órától
Idősek világnapja
Az elmúlt évekhez hasonlóan műsorral, meglepetés 
művésszel  nomságokkal várjuk Budakalász nyugdíjas 
polgárait.
Jöjjenek és töltsenek el együtt egy kellemes délutánt!
A belépés díjtalan.

SZEPTEMBERI PROGRAMJAINK

Október 2. péntek 18:00 – 20:00
A zene világnapja
Bartók Béla halálának 70. évfordulója alkalmából egy 
gyönyörű koncerttel várjuk Önöket.
Játszanak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar művészei, 
valamint a Kalászi Művészeti Iskola növendékei, a 
műsorvezető Farkas Zoltán.
A koncert fővédnöke Kocsis Zoltán!
A belépés díjtalan.

Október 3. szombat 18:00 – 22:00
Szerb Folk est

Október 4. vasárnap
XXIV. Tarsolyos találkozó

Október 8–9–10
KALÁSZI KORTÁRS TÁNCTALÁLKOZÓ
A nagy hagyományokkal rendelkező kortárs tánctalálkozón, 
újabb tánccsoportokat ismerhetünk meg hazánkból és a 
határon túlról.
Részletek a honlapon.
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Mindenkinek izgalmas élet kezdődik, 
mikor gyermeke óvodás lesz. Anya óvó 
karjaiból kiengedni csemetéjét és rábízni, 
egy számára még akkor ismeretlen sze-
mélyre, nagyon nehéz. Bízni kell, bízni az 
óvónőben, és bízni gyermekeinkben, hogy 
nélkülünk is meg tudják állni a helyüket. 
Ahhoz, hogy nyugodt szívvel el tudjuk en-
gedni őket, igenis sok mindenre kell meg-
tanítanunk. 

Tudatosítani kell bennük, hogy az óvoda 
jó hely lesz számukra, ahol nemcsak új já-
tékok, hanem társak, barátok várják őket. 
Az óvó nénik, dadus nénik mindent meg 
fognak tenni, hogy barátságos, nyitott, 
szeretettel teli légkör vegye őket körbe. 
Lesznek, akik könnyedén veszik majd az 
akadályt, és később könnyezik meg az 
elválást, míg mások már az elején hangot 
adnak az elválás nem tetszéséről. Minde-
gyik normális. Egy a fontos, hogy a szülő se 
adja fel a hitét, bizalmát az óvoda felé, mert 
ha a gyerekkel azt éreztetjük, hogy jó he-
lyen van, és ez mellett ki is állunk, akkor ig-
enis a gyermek könnyedébben fog leválni.

Ha a gyermekünket lelkileg felké-
szí tettük, akkor tegyük meg azt is, hogy 
önállóságában támogatjuk. Az óvó néni 
mindent megtesz majd érte, segíti, óvja, de 
minden pillanatban nem lehet ott mellette. 
Ezért kell például ismernie a zsebkendőt. 
Nem csak akkor kerül erre sor, amikor 

beteg, hanem mikor elsírja 
magát valamiért – például 
elveszik a játékát, vagy épp 
beszoktatós és hiányzik 
az anyukája. Itt nem csak 
a technikára gondolok, 
hanem hogy ő tartsa a 
zsebkendőt, és, hogy ő is dobja ki.

Vagy, hogy mi az a pohár, és mire való. 
Nem cumisüveg, és nem csőrös pohár, 
hanem a rendes, amiből olyan jól magukra 
tudják borítani a folyadékot. Tanítsuk meg 
nekik, hogy ha két kézzel fogják, ez ritkáb-
ban fordul elő.

Önálló étkezés. Az oviban a gyerekek 
kapnak egy (fél) szelet kenyeret, vagy egy 
félbevágott zsemlét a tányérjukra. Nincs 
széttépkedve falatkákra, bele kell tudni 
harapni. Apró dolog, de sokat számíthat.

Öltözködés. Ez nehéz. De minél több 
ruhadarabot tud egyedül fel- és levenni a 
gyermek, annál könnyebb dolga lesz. Nem 
csak egy átöltözésnél, hanem wc használat 
előtt és után is.

Ismerjék a dolgok „hivatalos” meg-
fogalmazását is. Szóval a csüccs, buksi, 
tentike, hami, iszi, pápá- helyett, időnként 
nyugodtan elhangozhat az ülj le, fej, seb, 
has, alvás, étel/egyél, innivaló, köszönj 
elnevezés. 

És végül a legnehezebb: sírás helyett 
mondják el a problémájukat. Persze nem 
akkor mikor elesnek és fáj valamijük, 
hanem olyankor mikor minden átmenet 
nélkül elkezdenek sírni. Hosszú percekbe 
telik lenyugtatni és kideríteni, hogy például 
az a baja, hogy nem látja a tányért, ami az 
uzsonnához kell. Otthon mi már minden 
rezdülésüket ismerjük, de ha ki tudják fe-
jezni magukat, az az óvónő illetve a saját 
életét is megkönnyíti.

Lehet így hirtelen túl nagy elvárásoknak 
tűnnek ezek a dolgok, de tudjuk, hogy eze-
kre képesek.

Szóval, aki ősztől óvodába fog járni, 
nyugodtan gyakorolhat. Mert ha mindezek 
már többé-kevésbé rutinszerűen men-
nek, akkor mással sem kell foglalkozni, 
minthogy a gyermek jól érezze magát az 
óvodában és barátokat szerezzen.

Moldován Eszter
óvodapedagógus

egy leendő ovis édesanyja

Óvodai hírek

A Telepi Óvoda udvaránál fészkelő 
rigók örömmel használták a nyári zárás 
alatt is udvarunkat. Figyelték az öntözést, 
lesték a földből kibúvó finom falatokat.

Nekem elfütyülték,én meg tovább 
adom a híreket:

Látták, hogy szorgos felnőttek, szülők, 
pedagógusok ecsettel, festékkel csiszoló-
géppel felszerelkezve kitartóan szépítik, 
festik a régi fa játékainkat, kerítéseinket.  
A nagy melegben is követték, hogy em-
berek – nők és férfiak – csákánnyal, gu-
mitéglával, ásóval, mérőszalaggal az új 

játékok egy része köré gumitéglákat építe-
nek. Igen! Igen! Köszönünk minden segítő 
kezet!

Kiemelve ezúton is köszönjük:

•       Kovács Krisztiánnak és munkatársai-
nak a csiszolást, festés, festék biztosí-
tását, 

•       Kovácsné Márkus Krisztinának az egy-
hetes folyamatos festést, és 

•       Farkas Kristófnak és munkatársaiknak 
a gumitéglák megvásárlását, és a gumi-
téglázást. 

Az önkormányzati beruházást követően 
ezekkel a munkálatokkal még szebb és 
használhatóbb lett udvarunk. Mindennek 
a nyertesei a gyerekeink. Nagyon jó látni, 
tapasztalni az önzetlen segítségnyújtást.
Köszönjük. A meglepetés pedig – remé-
lem, mire e sorok megjelennek, megér-
keznek – az udvaron további játékokkal 
játszhatnak majd a gyerekek Alapítvá-
nyunk támogatásával. Szeptember végén, 
a Családi Szombatunkon találkozunk. 

Fehérváriné Básits Margit
óvodavezető

Szépülünk, szépülünk…
n telepI ÓvoDA

Befogadás az óvodában
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Becsengettek!

Véget ért a nyári szünidő, a Kalász 
Suliban is megszólalt a csengő. Két és fél 
hónappal ezelőtt a szünidőt jelezte, most 
a tanév kezdetét. A város mind két intéz-
ményében a nyári szünet utolsó napján 
tartották az évnyitót, amelynek egyik 
legizgalmasabb pillanata az elsősök kö-
szöntése volt. A Kalász Suliban két 31 
fős első osztály, míg a Szentistvántelepi 
Általános Iskolában, 81 elsős kisdiák 
kezdte meg iskolai tanulmányait három 
osztályban.

A 2015/2016-os tanév szeptember el-
sején kedden kezdődött. A gye re keknek 
ebben a tanévben 181 napot kell az is-
kolapadban tölteniük.

 
A nyári mun-

kálatokat a Ka-
lász Suliban 
jelentős szü lői 
támogatással, il-
letve segítséggel 
végeztük. 

Az első osztá-
lyos termeket a 
szülők festették 
ki, ajtót mázol-
tak, polcrendszert készítettek. A 4.b osz-
tályban a lábazat festésére került sor.

Köszönjük, hogy ismét számíthattunk 
a szülőkre, így méltó módon fogadhatjuk 
ismét az iskolás éveiket szeptemberben 
kezdő kisdiákokat.

Felhívás

n SzeNtIStvÁNtelepI ISkolA

Újabb konténer  
tantermek  
Szentistvántelepen 

A budakalászi Szentistvántelepi Ál-
talános Iskolában egy 2014-ben hozott 
kormányhatározat alapján tantermi 
bővítésre kerül sor. A ki-
vitelezés koordinálására  
a Nemzeti Sportközpon-  
tok (NSK) kapott meg-
bízást. A bővítés az 
is kola jelenlegi étkezőjé - 
nek szintráépítésével va-
lósulna meg, ahol négy 
tanterem kaphat helyet. A 
munkálatok azonban még 
nem kezdődtek el.

A Szentistvántelepi Iskolában annak 
érdekében, hogy az év gond nélkül 
kezdődhessen, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KLIK) újabb 
konténertantermek telepítésében ta-
lált ideiglenes megoldást. Az udvarra  

telepített 60 m2-es tantermek kényelme-
sek, világosak és komfortosak (mosdó-
val, fűtéssel és légkondicionálással 

rendelkeznek). Sok esetben 
jobb körülményeket bizto-
sítanak a gyermekeknek, 
mint az épületen belül, pél-
dául a tetőtérben elhelyez-
kedő kisméretű tantermek.

Annak ellenére, hogy az 
iskola fenntartása nem az 
önkormányzathoz tartozó 
feladat, a város az éves több 
mint 74 milliós hozzájárulá-

son túl erejéhez mérten segíti az oktatási 
intézményeket. A két iskola tekintetében 
ez évente további mintegy három millió 
forint támogatást jelent, melyet az in-
tézmények tanterem és udvar felújításra 
fordítanak.

Diákhírek

n zeNeISkolA 

Összefogással szépült  
a zeneiskola

A Kalászi Művészeti Is-
kola klasszikus és népzenei 
tanszakán a 2015-2016-os 
tanévben összesen 263 nö-
vendék tanul. Az idei felvé-
teliket követően sajnos több 
diákot is el kellett utasítania 
az iskolának, a helyhiány 
miatt. A tanórák egy részét 
a múltban a Faluházban 
tartották. A ház megnövekedett prog-
ramkínálata miatt azonban kevesebb 
termet tudnak használni a zeneiskolá-
sok, ráadásul a növendékek száma is 
jelentősen – mintegy 60 fővel – nőtt 
az elmúlt években. A Kalászi Művészeti 

Iskola munkatársai ezért jelenleg is ke-
resik a helyet a Zeneiskolából kiszoruló 
órák lebonyolítására.

A Kalászi Művészeti Iskola felújítása, 
rendbetétele fontos feladat volt a tanév-
kezdés előtt. A tavalyi összefogás min-

tájára idén folytatták az iskola 
tisztasági festését. Szülői kap-
csolat révén egy festékgyártó 
cégtől kapott nagy mennyi-
ségű festéket az iskola, ami 
az egész épület festésére elég 
volt. Tavaly a közlekedőket 
festették le, idén a tanterme-
ket varázsolták újjá a szülők, 
gyermekek, pedagógusok rész-
vételével. 

Tervben van az épület homlokzatá-
nak állagmegóvása is szülői segítséggel. 
Itt is a munkadíjat kellene csak kifizetni, 
viszont még ennyi anyagi ráfordítás sem 
áll a zeneiskola rendelkezésére egyelőre.

A zeneiskolás gyermekek nevében nagyon köszönjük a szülők, a növendékek 
és az iskola dolgozóinak segítségét, melyet a zeneiskola tantermeinek tisztasági 
festésében nyújtottak. A festéket a Trilak Kft. biztosította, melyet ezúton is szeret-
nénk megköszönni.                                                                       Hermeszné Uracs Mónika

Nyári munkák
n kAlÁSz SulI
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XIX. europaCantat  
budakalászi kórustagokkal 

Júliusban elhunyt  
budakalászi lakos:
Cseke Zoltán 22 éves, 
Himer Miklósné szül.:  
Zsák Borbála 90 éves

Augusztusban elhunyt  
budakalászi lakosok:
Pataki Vincéné  
szül.: Lőcsei Ida 92 éves,
Schifferer Lőrincné  
szül.: Mandl Róza 91 éves,
Nagy István András 71 éves,
Borsodi Csaba Ferenc 40 éves,
Iván Sándor 88 éves. 
 

Augusztusi újszülöttek 
2015. augusztusában 9 kisfiú  
és 3 kislány született. 
Szeretettel köszöntjük őket  
és jó egészséget kívánunk!

Augusztusi  anyakönyvi események
Városunkban, augusztusban 14 pár  
kötött házasságot. Az ifjú pároknak gratulálunk!  

Budakalász Város Önkormányzata  
nevében Rogán László polgármester,  
Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás  
alpolgármester jó egészséget kíván:
90. születésnapja alkalmából   
Jobbágy Lászlóné szül.: Kosa Erzsébetnek.

Királyrétre látogattak augusztus 13-án 
az Idősek Klubjának tagjai. A kirándulók 
Kismaroson szálltak fel az erdei kisvas-
útra, ami a végállomásig, Királyrétig vitte 
az utasokat. Az idősek az egész napot a 
Kastély Szállóban töltötték. A hatalmas 
és mesés parkot is megismerték a bu-
dakalászi látogatók. Ebéd után szabad 
program következet, a hűsölni vágyók az 
üdülő medencéjében tehették ezt meg. 
Egy közös, élményekben gazdag kirán-
dulást tudhatnak magukénak az Idősek 
Klubjának tagjai.

Zelizi Erika Klub vezető

A fennállásának 10. évfordulóját idén 
ünneplő Budakalászi Kórus öt vállalkozó 
kedvű tagja, a Nemzeti Kulturális Alap 
által kiírt pályázat támogatásának jó-
voltából július 29. és augusztus 1. között 
négynapos műhelymunkán vehetett részt 
Pécsett, a XIX. Europa Cantat nemzetközi 
kórusfesztiválon. A 38 országból érkezett 
énekesek közösen ismerkedtek a külön-
féle stílusú kórusművekkel, fejlesztették 

énektudásukat magyar és külföldi karve-
zetők segítségével. Felejthetetlen élmény 
volt látni és hallani, milyen összhangban 
és jókedvűen tudott együtt dolgozni ez 
a sokféle nemzetiségű és eltérő kultú-
rájú tagokból álló csapat. Legközelebb  
2018-ban Tallinnban rendezik meg a 
fesztivált, így sajnos várnunk kell még rá 
három évet, hogy újra részesei lehessünk 
ennek a fantasztikus hangulatnak. 

Pásztor Judit

Nyári kirándulás  
az Idősek Klubjával

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy  

Lakatos Lajos 
életének 65 évében elhunyt.

Családja és barátai fájó szívvel búcsúznak tőle.
 

Drága emléke szívünkben örökké él!

Anyakönyvi hírek

XII. kalászi  
kortárs  
tánctalálkozó

Időpont: 2015. október 8-10.

Helyszín: Kós Károly Művelődési Ház  
és könyvtár, 2011 budakalász,  
szentendrei út 9.

Fellépők:  
forte társulat (a nagy füzet),  
Nagyvárad Táncegyüttes  
(pomádé király új ruhája; elektra),  
Duna Táncműhely: Madárasszonyok

Bővebb információ:  
www.dunatancmuhely.hu; facebook.
com/tancmuhely.duna

Közélet
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A budakalászi 1111. sz. Szent István 
Cserkészcsapat idei táborát a Börzsöny 
varázslatos völgyében, Deszkáspusztán 
tartotta. A hozzávetőleg 200 főre duz-
zadt csapatunk a logisztikai kihívások 
miatt most először volt kénytelen két 
külön tábort szervezni. Ennek megfele-
lően a kisebbek augusztus első hetében, 
a nagyobbak pedig augusztus második 
hetében költöztek őrsi sátraikba. A han-
gulat így is fergetegesre sikerült, ami 
nem csupán a jól megszervezett progra-
moknak volt köszönhető, hanem a közel 

két évtizede összeszokott 
közösségnek is. 

Cserkészcsapatunk 
alapításának 20 éves 
jubileuma alkalmából 
névadónk, Szent István 
életét elevenítettük fel 
a cserkésztáborokban 
hagyományos keretme-
sén keresztül. Interaktív 
jelenetekben hoztuk kö-
zelebb ezt a történelmi 
kort a táborlakókhoz, 

Szent István gyermekkorától az egyhá-
zalapításon és a hatalmi harcon át egé-
szen első királyunk koronázásáig. 

A tábori eseményekről táborvetítés 
keretében számolunk be 2015. ok
tóber 2án pénteken 17 órakor  
a budakalászi Cserkészházban a  
(Lenfonó Pékség mögött), melyre min-
den érdeklődőt és csapatunkba jelentke-
zőket is szeretettel hívunk. 

 
Makk János cserkészvezető

Az 1111. Szent István Cserkészcsapat 
örömmel hív és vár új jelentkezőket tag-
jai sorába! 

Idén a 2. és 3. osztályos lányoknak és 
fiúknak indulnak új őrsök, de idősebbek 
is csatlakozhatnak meglévő őrsökhöz. 
Cserkészcsapatunk 1995 óta működik 
Budakalászon, jelenlegi létszám 200 
fő. A 19 őrsöt 16-25 év közötti önkéntes 
fiatalok vezetik. Őrsgyűléseket hetente 
egy alkalommal tartunk, többnyire 
péntek délutánonként vagy szombat 
délelőttönként. A jelentkezés feltétele 
– a felekezetnek megfelelő – hitokta-
táson való rendszeres részvétel. Jelent-
kezni lehet az alábbi elérhetőségeken: 
Forián-Szabó Erika: (30) 485-0255 
vagy délután 17 óra után Forián-Szabó 
Máté (20) 916-6868 valamint, szemé-
lyesen a TÁBORVETÍTÉSSEL egy-
bekötött CSERKÉSZTOBORZÓN, 
melyet 2015. október 2án pénte
ken, 17 órakor tartunk a buda
kalászi Cserkészházban (Lenfonó 
Pékség mögött).  További információ: 
Dr Wettstein Andrásnál (30) 305-7305 
és Andrásfalvy Etelkánál (26) 342-067, 
(30) 219-4399 valamint honlapunkon a 
www.cserkeszek.hu címen.

Szent István és népe a Börzsönyben 
 – nyári cserkésztábor 2015

Cserkésztoborzó

sport

Elindult az őszi bajnokság, ahol felnőtt 
csapatunk már a második mérkőzésén van 
túl. Első hazai meccsünkön szép számú né-
zősereg előtt Ecser csapatát győztük le 4:2-
re. A második mérkőzésen sajnos Péceltől 
súlyos 4:1-es vereséget szenvedtünk, mert 
sok tartalékossal tudtunk csak kiállni az 
ellenfél elé. Fontos tájékoztatnunk a sport-
barátokat, hogy a vezetőedző és szakosz-
tály-igazgató, a 39-szeres magyar válogatott 
Pintér Sándor, – aki szép eredményeket ért 
el a felnőtt csapattal – egy komoly megbízást 
kapott. Átvette az utánpótlás nevelés vezeté-
sét, így személye garancia a kialakult nehéz 
helyzet megoldására. Szakmai tapasztalatá-

nak köszönhetően heteken belül összeállított 
egy ütőképes csapatot. Szíve és lelkesedése 
határtalan. A gyerekek szeretik, szívesen 
járnak edzésre figyelnek és nagyon boldo-
gok, hogy ilyen nagyszerű sportoló tanítja 
számukra a futball alapjait. Az egyesület ér-
dekében meg kellett tenni ezt a lépést. Nagy 
köszönet ezért Sándornak, aki nem egyszer 
segítette ki a klubot a bajból. A felnőtt csapat 
jelenleg egy megbízott edzővel dolgozik, de 
az ő személye még nem végleges. Szeretnénk 
a nézőknek megfelelni, akik szép számmal 
voltak jelen az első hazai mérkőzésen. Re-
méljük sérültjeink is felépülnek és a követ-
kező bajnoki mérkőzésen már mindenki  

 
pályára léphet a keretből. Elindul az U-14-es 
bajnokság is, újra hangos lesz a lelátó, izgul-
hatunk gyermekeinkért és buzdíthatjuk őket 
a győzelemre. Kérem önöket, hogy továbbra 
is segítsék és támogassák egyesületünket 
azzal, hogy megtisztelik mérkőzéseinket. Ifjú 
sportolóink létszáma folyamatosan bővül, 
egyre többen igazolnak hozzánk. A jövőben 
is várunk minden sportolni vágyó budaka-
lászi fiatalt. A felnőtt csapat sorsolását kö-
zöljük, figyeljék a mérkőzések időpontjait, 
találkozzunk a pálya mellett. 

Sárosi Tibor
BMSE elnök 

Tisztelt Olvasók, kedves budakalászi Sportbarátok!

BMSE BuDAKALÁSZ, MÉRKŐZÉSEI
 Forduló Dátum Idő Hazai csapat Vendég csapat
 5. 2015.9.12. 16:00 budakalászi mse Csömör ksk
 6. 2015.9.20. 16:00 perbál sC budakalászi mse
 7. 2015.9.26. 16:00 budakalászi mse szentendre Vse
 8. 2015.10.04. 15:00 pilisvörösvári se budakalászi mse
 9. 2015.10.10. 15:00 budakalászi mse Ürömi sC
 10. 2015.10.17. 14:00 budakalászi mse kistarcsai VsC
 11. 2015.10.24. 13:30 pomáz – ICo se budakalászi mse
 12. 2015.10.31. 13:30 budakalászi mse mogyoród fC
 13. 2015.11.08. 13:30 Isaszeg se budakalászi mse
 14. 2015.11.14.  13:00 Budakalászi MSE Gödöllői EAC – SZIE
 15. 2015.11.22. 13:00 Leányfalu se budakalászi mse



buDAkAlÁSzI HÍrmoNDÓ IX. éVfoLyam, 9. szám  l  2015. szeptembeR 7.22 23

Közélet

Ezúton is szeretnénk kifejezni köszö-
netünket és hálánkat Gál Tibor rendőr-
törzsőrmesternek és Gálné Aszódi Mónika 
rendésznek, akik 2015. augusztus 15-i 
szolgálatteljesítésük során emberségből, 
bátorságból és nem utolsó sorban állatsze-
retetből jelesre vizsgáztak, mert megmen-
tették és épségben átadták kiscicánkat.

 
Köszönettel és tisztelettel:  

Suhai Judit Mária és Balogh Csaba

Szeretném ezúton kifejezni köszöne-
temet azoknak a segítőkész embereknek, 
akik lelkileg és anyagilag is segítettek, ami-
kor abudakalászi COOP élelmiszer áruház-
ban egyik délelőtt szinte mindenki szeme 
láttára, ellopták drága, különleges guruló 
bevásárlótáskámat. Az esetet követően 
mindenki a segítségemre sietett a keresés-
ben, de nem jártunk sikerrel. Két hét eltel-
tével felhívtam az áruházlánc központját 
és elmeséltem bánatomat. Megértőek, 

készségesek voltak a cég alkalmazottai, 
név szerint: Csiszár Mária és Pap Gergő, 
akik kitűnőre vizsgáztak jóindulatból és 
mindent elkövettek, hogy hozzájuthassak 
egy új, a bevásárlásomat megkönnyítő kézi 
kocsihoz.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
és szeretném megosztani az olvasókkal 
azt, hogy vannak még jó emberek a vilá-
gon! 

Köszönettel: Rácz Róza

Köszönetnyilvánítás

buDAkAlÁSzI HÍrmoNDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Megjelenik havonta 4000 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

kiadja budakalász város Önkormányzatának megbízásából 
a Fanny Film Kft.

Felelős kiadó: Mányai Zoltán

Főszerkesztő: Ördöghné Vilman Melinda
Címlapfotó: Tokodi Gábor

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita
Kommunikációs koordinátor: Kovács Andrea 
Hirdetésszervező: Ördöghné Vilman Melinda,

marketing@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
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

A budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2015. szeptember 22. Megjelenés, terjesztés: 2015. október 5-6-7.

István Király Gyógyszertár
2015. szeptember 6.  és 13. 

vasárnap 8-20 óráig   
pomáz, kossuth L. u. 21/a

Kőhegy Gyógyszertár
2015. szeptember 20.  
vasárnap 8-20 óráig

pomáz, jankovics gy. u. 2.
telefon: (26) 326-240 

Viktória Gyógyszertár
2015. szeptember 27.  
vasárnap 8-20 óráig

Budakalász, Kőbányai út 3.
telefon: (26) 340-232

Vörösmarty Gyógyszertár
2015. október 4.  

vasárnap 8-20 óráig
pomáz, Vörösmarty út 18-20. 

telefon: (26) 326-402

 
A változtatás jogát fenntartjuk!

Gyógyszertári  
ügyelet
2015. szeptember
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 Meghívó első hazai bajnoki mérkőzésre és pályaavatóra

2015. SZEPTEMBER 13. VASÁRNAP

14:00 Serdülő mérkőzés 
(szünetben: Farkasvár DSE ugrókötél bemutató)

15:50 PÁLYAAVATÓ
(Beszédet mond: Rogán László Budakalász polgármestere - MKSZ képviselője)

16:00 
CYEB BUDAKALÁSZ - DABAS KC VSE

felnőtt bajnoki mérkőzés
(szünetben: Farkasvár DSE  szivacskézilabda csapatainak éremátadása - átadja Holmann Ferenc)

17:30 Szaka László búcsúztatása a mérkőzés után

18:00 CYEB BUDAKALÁSZ - DABAS KC VSE
junior bajnoki mérkőzés

PROGRAM



2011 Budakalász, Szentendrei út 9.  ▪  www.koskarolymh.hu  ▪  +36 30 382 9810  ▪  info@koskarolymh.hu

irodalom ismeretterjesztés zene kiállítás tánc alkotóműhely sport egyéb

Keressék Facebook elérhetőségeinket: Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
 VARJÚTÁR-könyvtár Budakalász
 Könyvbarátnők klubja Budakalász

BÖLCSŐDÉSEK ÉS ÓVODÁSOK
részére ANGOL foglalkozás! 

Szeretetné, ha gyermeke kiskorától kezdve természe- 
tesnek venné az idegen nyelveket?
Kiscsoportos, zenés, játékos foglalkozás  
2-6 éves korig Pomázon! 
 

ÁltAlÁNoS ISkolÁSok tANÍtÁSA
ANGOL, NÉMET, OLASZ nyelv  
korrepetálása, tanítása. 
Szeretné, ha gyermeke jobb jegyet hozna haza  
az iskolából, vagy jól teljesítene a tanórákon?

Hívjon! +36 30 221 3696

Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, lapos tetők  
szigetelését vállalom. kisebb munkával is ke-
ressen bátran! 06 70/578-1468


