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kezőkben nálunk is számíthatunk. Arra 
kérem ezért a budakalásziakat, hogy Bu-
dakalász ügyeit illetően mindenképpen 
a városi hivatalos forrásokból tájékozód-
janak – így a Hírmondóból, a budaka-
lasz.hu-ról és facebook oldalunkról, és 
ne hagyják magukat félrevezetni. 

 A Testület elfogadta a fertőző 
agyhártyagyulladás elleni vé-
dőoltás támogatásáról szóló 
rendeletet. Mi az intézkedés jelen-
tősége?

Tovább dolgozunk a családok érde-
kében, hiszen Budakalász a családok 
városa. Ennek jegyében kezdeményez-
tük a kisgyermekek oltásának támoga-
tását egy nagyon veszélyes betegséggel 
szemben. A Meningococcus B elleni 
védőoltásprogramra az ez évi költség-
vetésünkben 4 millió forintot biztosí-
tunk. A vakcinákhoz a gyógyszertári ár 
harmadáért juthatnak hozzá a szülők. 
A maximum 37.500 forintos támogatás 
nyújtásához módosítani kellett a támo-
gatásokról szóló rendeletünket. A szülők 

így pályázat útján juthatnak hozzá az 
oltáshoz. Az ehhez szükséges dokumen-
táció már letölthető weboldalunkról, 
emellett minden érintett családot levél-
ben is megkeresünk. 

 A fi atalok mellett a Budakalá-
szon élő idősek is számíthatnak 
támogatásra idén? 

A családba az idősek is 
beletartoznak, így termé-
szetesen számukra is ké-
szülünk fejlesztésekkel. 
Idén az idősklub épületét 
bővítjük ki. Szerencsére 
sokan járnak a klubba, 
hogy a napjaikat tartal-
masan, barátok, ismerő-
sök között tölthessék. Az 
intézmény munkatársai 
pedig szívvel-lélekkel 
dolgoznak a klubtago-
kért, munkájukat ezúton is köszönöm. 
Az idősklub épületében a társalgó mé-
retét szeretnénk megnövelni, hogy az 
egyre bővülő csoport számára kényel-
mes méretű teret biztosíthassunk. A 
társalgó területének növelését a konyha 
áthelyezésével tudjuk megoldani. Így az 
udvarban található épületet újítjuk föl, 
alakítjuk át étkező-konyhává. Bízom 
benne, hogy a változással még több tag 
felvételére nyílik lehetőség.   

 Több pályázattal kapcsolatban is 
született döntés az ülésen. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
saját erőink bővítése érdekében minden 
pályázati lehetőséget megragadjunk. Jó 
gazdálkodással és a pályázati források 
megragadásával így az elérhető legtöb-
bet tudjuk nyújtani a budakalásziaknak. 
Örömmel mondhatom, hogy ebben a 
hónapban három pá-
lyázattal kapcsolatos 
döntést is hoztunk a 
testületi ülésen. Az Áfo-
nya utca felújításának 
finanszírozására indu-
lunk az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása 
2019” című pályázaton. A 
támogatás mértéke 65%, 
tehát mintegy 18 millió 
forint lehet, ehhez pedig 
10 millió forintos önrészt 
kell biztosítanunk. 

A másik az „IDEKI 
játszótéri és óvodai 
program”. Ez a pályázat a felmerülő ne-
velési helyzetek megoldásában nyújt se-
gítséget, mind a szülők, mind a nevelők 
részére. Erről is szavaztunk legutóbb. 
Emellett a Martinovics utcában és Béke 
sétányon sportpark építésére pályáztunk 
még 2016-ban. A pályázatokat most bí-
ráltak el és a döntés szerint egy helyszí-

nen támogatást kaptunk 
a sportpark megépítése. 
Az iskola közelsége miatt 
a Martinovics utcánál 
lévő területen javasoltam 
a megépítést.

 A városi díjak 
odaítélésével kapcso-
latban hogyan döntött 
a Testület?

Ez évben is számos ja-
vaslat érkezett a városért 

kiemelkedő munkát végzők tevékeny-
ségének elismerésére. A döntés idén 

különösen nehéz volt, hiszen ez évben 
valóban minden jelölt megérdemelte 
volna a díjat. Az elismeréseket a Peda-
gógus és a Semmelweis Napon, valamint 
augusztus 20-án adjuk majd át.

 Május 26-án az eu-
rópai parlamenti vá-
lasztásokon mit üzen 
a budakalásziaknak?  

Arra biztatom a buda-
kalásziakat, hogy men-
jenek el szavazni, hiszen 
országunk, városunk jö-
vője a tét. Fontos, hogy 
elmondjuk véleményün-
ket az európai parlamenti 
választásokon, hogy 
mind Magyarország, 
mind pedig Budakalász 
továbbra is a magyar 
családok otthona marad-
hasson! Arra kérek min-

denkit, hogy ezt fi gyelembe véve adja le 
voksát.

2019. május 2.

Szigorodtak 
az építés feltételei a városban 

Az áprilisi testüle   ülésen számos napirendet tár-
gyaltak a képviselők. Módosult a HÉSZ, védőoltás tá-
mogatásáról határozo   a testület, döntés születe   a 
pályázatokkal kapcsolatban, és a városi díjakat is odaí-
télték az ülésen.

 Szigorította a város a Helyi Épí-
tési Szabályzatát. Miért volt erre 
szükség? 

A szabályzat módosításának fő oka 
a beépítés szigorítása volt. A korábbi 
előírás értelmében egy 
telekre két lakást is le-
hetett építeni. Ezt a sza-
bályt mintegy 15 évvel 
ezelőtt hozták az akkori 
képviselők azzal a céllal, 
hogy a többgenerációs 
együttélést biztosítsák 
az ingatlanokon. Ez egy 
darabig megfelelően 
működött, az utóbbi 
időben azonban az épí-
tőipar fellendülésével a 
telkek felaprózódását eredményezte. 
Frakcióbeli képviselőtársaimmal kez-
deményeztük tehát a módosítást, annak 
érdekében, hogy a folyamatnak gátat 
szabjunk. Az új szabályozás szerint egy 

telken a továbbiakban akkor helyezhető 
el két épület, ha a telekméret az előírt 
legalább kétszerese a korábbi másfél-
szeres előírás helyett. A változásnak kö-
szönhetően egy 700 m2-es átlagtelken 

csak egy ház építésére 
lesz lehetőség. Foglalko-
zik a rendelet a mezőgaz-
dasági ingatlanokkal is. 
Itt az egységesítés és az 
egyszerűsítés volt a cél. 
A változás a nagy méretű, 
3000-5000 m2-es mező-
gazdasági ingatlanokra 
vonatkozik. A 2006 óta 
egyébként már beépíthető 
külterületi ingatlanoknál 
is szigorodtak az építés 

feltételei. Itt az építés előzetes növény-
termesztési vagy állattenyésztési gaz-
dálkodáshoz kötött, illetve víz, villany és 
szilárd burkolatú megközelítés megléte 
szükséges hozzá. Ez a módosítás alap-

vetően a külterületi a – városra kevésbé 
jellemző – gazdálkodókat érinti. Az új 
HÉSZ-t megszavaztuk, ugyanakkor a 
kedvező változásokra, így a ritkább, ki-
sebb beépítésre ellenzéki képviselőtár-
saim sajnos nemet mondtak.

 Ezek szerint nem igaz az a na-
pokban napvilágot látott városi 
híresztelés, miszerint a beépítés 
miatt veszélyben vannak a Kevély 
alatti zöldterületek. 

Az előbbiekből kiderül, de itt is meg-
nyugtathatom a budakalásziakat: a 
HÉSZ módosítással szigorodtak Buda-
kalászon az építés feltételei és ritkább 
lesz a beépítés a városban, a Kevély 
alatti területek pedig megmaradnak 
nagy méretű, több ezer négyzetméteres 
mezőgazdasági földterületnek, azt bel-
területbe vonni, oda lakóparkot építeni 
senkinek nem lesz lehetősége. 

A HÉSZ változtatásával kapcsolatos 
pozitív irányú változások ellenére a na-
pokban hatásvadász, valótlan tartalmú, 
politikai indíttatású szórólapokkal 
árasztották el a várost. A szórólapokat 
egy politikai csoportosulás jegyzi, ami 
arra mutat, hogy már most elindult a 
kampány az őszi önkormányzati válasz-
tásokra. Kampányolni természetesen 
lehet tisztességes eszközökkel, de a té-
nyeket szándékosan elferdíteni, a buda-
kalásziakat félrevezetni rossz szándékú 
dolog. Visszatetszőnek tartom azt is, 
hogy a város évek óta óriási népszerű-
ségnek örvendő sportrendezvényére a 
Kevélyre fel!-re érkező, kiránduló bu-
dakalászi családokat célba véve ugyanez 
a csoport a hamis tartalmú propagan-
dájával kampányolt. Ezek az esetek is 
mutatják, hogy az országos politikai 
tendenciákhoz hasonlóan, alacsony 
színvonalú akciókra sajnos az elkövet-

„Jó gazdálko-
dással és a pá-

lyázati források 
megragadásával 

így az elérhető 
legtöbbet tudjuk 
nyújtani a buda-
kalásziaknak.”

„Ritkább lesz a 
beépítés a vá-

rosban, a Kevély 
alatti területek 
pedig megma-

radnak nagymé-
retű több ezer 

négyzetméteres 
mezőgazdasági 

területnek.”

„Tovább dolgo-
zunk a családok 

érdekében, 
hiszen 

Budakalász 
a családok 

városa.”

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM    2019. MÁJUS 6.4 5

Önkormányza   hírek Önkormányza   hírek 

Az Önkormányzat pozitív elbírálást 
kapott sportpark kialakítására benyújtott 
pályázatán, ennek köszönhetően kerül-
het tizenöt sporteszköz a Szentistvánte-
lepi Általános Iskola mellé. A helyszín 
kiválasztásánál fontos szempont volt a 
gyerekek mozgásfejlesztésének támoga-
tása, valamint az iskolai testnevelési te-
vékenység elősegítése. 

A város még 2016-ban jelentkezett a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nem-

zeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programjára. A pályázatot két helyszín 
fejlesztésére adta be az Önkormányzat, 
most az egyik kapott pozitív elbírálást. A 
másik helyszínnel kapcsolatban további 
eredmény 2020-ra várható. A felújított 
és kibővített Martinovics utcai játszótér 
területe mellett így új sportolási lehe-
tőségeket, eszközöket vehetnek majd 
igénybe a városlakók. Tizenöt, mindenki 
számára elérhető kültéri sporteszköz 
kerül a játszótér mellé. Számos mozgá-
sos tevékenységet lehet végezni majd az 
új sportparkban: például húzódzkodást, 
tolódzkodást, has- és hátizom-erősítést, 
lépcsőzést, létramászást, függeszkedést, 
és lesz párhuzamos korlát is. 

Budakalász sportos város: gondol-
junk csak a kiemelkedően nagyszámú 
sportprogramra, amelyek az év során 
többféle mozgásra buzdítanak. Az idei 

Tófutás több, mint ezer embert vonzott, 
biciklizhetünk a Tour de Kalászon, vagy 
a természetben túrázhatunk a Kevélyre 
fel! rendezvényen, emellett az óvodások-
nak évente kétszer szerveznek futóver-
senyt. Egy aktív életvitelt lehetővé tévő 
településnek azonban tárgyi feltételeket 
és megfelelő helyszíneket is biztosítania 
kell a mozgáshoz. Az Omszk park méltán 
népszerű helyszín a sportolók körében is: 
több, mint két éve rekortán pálya várja 
a sportolni vágyókat, a vízen wakeboard 
és SUP is elérhető. Városunkban mű-
jégpálya is létesült és kedvelt helyszín a 
Sportcsarnok is. Bízunk benne, hogy a 
Martinovics utcai játszótér közelébe tele-
pített új eszközök az Omszk park kültéri 
fi tneszgépeihez hasonlóan igen népsze-
rűek lesznek a városlakók körében.

Tizenöt fi tneszgép kerül a Mar  novics utcai játszótér mellé

Az Idősek Klubja nagykorúvá 
vált: 18 éve szolgálja a szépko-
rúakat, segíti mindennapjaikat. 
A szervezet a szociális feladatok 
teljesítése mellett valódi közös-
ségformáló erővel bír az idősebb 
városlakók körében. Az intéz-
ményt és az ottani tevékenységet 
teljes mértékben az Önkormányzat 
fi nanszírozza. A Klub és az Önkor-
mányzat célja az, hogy a megfelelő 
körülmények megteremtésével 
minél többen élhessenek koruk-
hoz méltó, kiegyensúlyozott, derűs 
életet. A nappali intézmény épülete 
hamarosan több, mint 21 millió fo-
rintból bővül ki és újul meg. 

Rogán László polgármester az átépí-
téssel kapcsolatban kiemelte: ”Tovább 
dolgozunk a családok érdekében, hiszen 
Budakalász a családok városa, egy erős, 
tevékeny közösség otthona. Célunk, hogy 
az idősek nemcsak a családi, hanem a vá-
rosi élet aktív részesei is legyenek. Ezért 
szervezünk számukra évente több ren-
dezvényt is és ezért fontos az idősklub 
épületének kibővítése, felújítása is.

Az Idősek Klubja a Táncsics Mihály 

utca 19. szám alatt található. Az intéz-
mény hármas feladatkört lát el: gondos-
kodik a klubtagok nappali ellátásáról, 
házi segítségnyújtást és szociális étkez-
tetést biztosít. Az intézmény mint klub, 
közösségi találkozóhely és ellátást bizto-
sító szervezet igen népszerű az idősebb 
korosztály körében. Éppen ezért volt 
szükség a nappali ellátást biztosító épület 

bővítésére. A Klubhoz tartozik egy kisebb 
épület, amely korábban a Családsegítő 
Központnak adott helyet. Természetesen 
a Családsegítő Központ is megmarad, 
amely ez év eleje óta a Budai út 31. szám 
alatt üzemel.

Az átalakítás után ebben a kisebb lé-
tesítményben kap helyet az idősek étke-
zését szolgáló helyiség, amelyben akár 

harminc fő is kényelmesen helyet tud 
foglalni az asztaloknál. Ide költözik át 
a melegítő- és tálalókonyha is. Az elvi-
telre megrendelt ebéd menüket itt lehet 
átvenni, de emellett megmarad az ebéd 
házhozszállítási lehetőség is.

A változásokban a legfontosabb, hogy 
a főépület mentesül eddigi multifunkci-
onális jellegétől, így egész területe a ké-
nyelmes nappali pihenést, vagy éppen 
közös szórakozást szolgálhatja majd. A 
régi konyha helyén és kiszolgálóterületen 
pihenő- és tárolószobák kapnak helyet. A 
felújítás során nyílászárókat is cserélnek, 
a jelenlegi döngölt föld aljzatot pedig szi-
getelt beton váltja fel. A falak kívül-belül 
megújulnak, a konyha és az étkezőhelyi-
ségek hidegburkolatot kapnak. A szak-
emberek korszerű világítást építenek ki.

A munkálatoknak köszönhetően a 
rendelkezésre álló tér nagyobb lesz, ké-
nyelmesebben használható és a kapaci-
tás is növekedni fog: az intézmény még 
több időskorú klubtagot, vendéget tud 
fogadni. A felújítás április 10-én kezdő-
dött és várhatóan nyár végéig fejeződik 
be.

Bővül, szépül az Idősek Klubja Nyertes pályázat az illegális hulladék csökkentéséért

Régészeti feltárások az épülő iskola területén

Budakalász Város Önkormányzata 
a város rendjéért és tisztaságáért sok-
rétű feladatot lát el. A köztisztaságra 
is fi gyelnek a Városrendészet tagjai, a 
közterületeken hagyott hulladékok el-

szállítása pedig gyakran a városfenntar-
tási csoportra hárul – rendes feladataik 
elvégzésén túl. Ne feledjük: egy már 
készülő, országos szintű jogszabály sze-
rint a szemetelés bűncselekmény lehet! 
A kormány átfogó programot dolgozott 
ki: „Az illegális hulladéklerakók felszá-
molása” című pályázaton Budakalász 
is indult és nyert. A megítélt 2.999.740 
forintot a volt Lenfonógyár területén 
illegálisan elhelyezett hulladék elszállí-
tására használja fel a város. A hulladék 
kezelése az országnak is egyre nagyobb 
feladatot jelent. Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium pályázatán most 

összesen 240 millió forinttal támogat 
a kormány nyolcvan önkormányzatot. 
Az elnyert támogatásnak köszönhetően 
gépekkel és konténeres szállítással tisz-
tulhat meg a régi gyár teljes területe. 
Rogán László a témával kapcsolatban 
kifejtette: „nagy öröm, hogy a volt Len-
fonógyár területén elhelyezett illegális 
hulladéktól a városnak nem a saját 
költségén kell megszabadulnia. Fontos, 
hogy az egész városban mindannyian 
fi gyeljünk a rendezett környezet meg-
tartására.”

A leendő új intézmény munkaterü-
letét március 25-én átadták a kivitele-
zőnek és megkezdődtek az új, tizenhat 
tantermes iskola építésének előkészítési 
munkálatai. Budakalász történetének 
eddigi legnagyobb beruházása közel 

bruttó 3,5 milliárd forintból épül, ame-
lyet állami forrásból fi nanszíroz a város. 
A cél az, hogy hosszútávon javuljanak a 
budakalászi iskolások oktatási körülmé-
nyei.

Első lépésként a régészek az érintett 
1600 négyzetméteres területen végzik el 
a számukra kötelezően előírt munkát. 
Kutatóárkokat ásnak és a felső humusz-
réteget távolítják el. Már találtak ob-
jektumokat és két helyen tapasztalták a 
talaj elszíneződését, az eredményekről a 
munkák végeztével tudnak beszámolni a 
szakemberek.

A kivitelező tájékoztatása szerint több 
munkafázist is elkezdenek a következő 

két hónapban. Vízóraaknát építenek, 
bekötik a vizet, a gázt, földmunkákat 
végeznek. Már telepítették a felvonulási 
irodát és a szociális konténerblokko-
kat, a munkaterületet körbekerítették. 
Ezt követik majd az alapozási munkák, 
pontalapok készítése, sávalapok beto-
nozása, darualap építése. Kérjük, ve-
gyék fi gyelembe, hogy a munkaterület 
megközelítése tilos és balesetveszélyes! 
Az építkezés idején szíves türelmüket 
kérjük! A beruházással kapcsolatos fej-
leményekről az Önkormányzat folyama-
tosan hírt ad.

Fekvőrendőrökkel a közlekedésbiztonságért

Az elmúlt időben több közlekedés-
biztonságot növelő intézkedést hajtott 
végre az Önkormányzat, új zebrák, mel-

lettük fényvisszaverő prizmák, járdák 
épülnek és a közvilágítás is bővül a vá-
rosban. 

A Klenityben is történtek változások 
e téren, az ott élők védelmében. Az új 
városrészbe tavaly forgalomlassító táb-
lákat és kútgyűrűket helyeztetett el.

A főként kisgyermekes lakók túl-
nyomó része fekvőrendőrt szeretett 
volna elhelyeztetni a gyorshajtás meg-
előzése miatt, így az Önkormányzat 
közlekedésmérnökkel vizsgáltatta meg 

a lehetőségeket. A szakemberekkel és a 
lakókkal egyeztetve felmérték az érin-
tett utcákat és az indokolt helyeken 
kijelölték a forgalomlassítók helyét. A 
Kántor, Kanonok, Kertész és Sekrestyés 
utcákban már megépültek az új fekvő-
rendőrök, és a Téglási András utcában 
is sor kerül ilyen forgalomcsillapításra. 
Hamarosan így megvalósulnak az itt 
élők számára a kért, kedvezőbb forgalmi 
körülmények. 



Választási tájékoztató

Tisztelt választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke az euró-

pai parlamenti képviselők magyarországi választását
2019. május 26. napjára tűzte ki. A szavazás reggel 6:00 
órától 19:00 óráig tart.

Választópolgárként és uniós állampolgárként a magyar-
országi választásokhoz kapcsolódóan számos ügyben van 
lehetőség kérelmet elektronikusan benyújtani, a következő 
elérhetőségen: www.valasztas.hu/Ügyintézés 

Mozgóurna igénylés szabályai
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár 

kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékos-
sága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Fontos, hogy aki moz-
góurnát kért, a szavazókörben már nem szavazhat, kizárólag 
kérelme alapján mozgóurnával.
Online igénylés esetén:
– Ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. 
napon, 2019. május 22-én, szerdán 16 óráig nyújtható 
be.
– Ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12 óráig 
nyújtható be.

Személyesen történő igénylés: 
a szavazást megelőző 2. napon, 2019. május 24-én 
pénteken 16 óráig nyújtható be a helyi választási irodához. 

– Postán (levélben) történő igénylés:
a szavazást megelőző 4. napon, 2019. május 22-én, 
szerdán 16 óráig kell megérkezni e a helyi választási iro-
dához. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT 
útján történő igénylés:
– a szavazást megelőző 2. napon 2019. május 24-én 
pénteken 16 óráig a helyi választási irodához, vagy 
– a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizott-
sághoz nyújtható be.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel 
(futár, hozzátartozó vagy más személy):
– a szavazást megelőző 4. napon 2019. május 22-én 
szerdán 16 óráig a helyi választási irodához, vagy
– a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizott-
sághoz nyújtható be.

Átjelentkezés szabályai
Átjelentkezési kérelmet azok nyújthatnak be, akik a szava-

zás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyük-
től eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelemnek legkésőbb a 
szavazást megelőző 4. napon 2019. május 22-én szer-
dán 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 
Kérelmét az átjelentkező választópolgár 2019. május 22-én 
szerdán 16 óráig módosíthatja. A kérelem visszavonása te-
kintetében az alábbiak szerint kell eljárni:
– a levélben, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül online 
benyújtott kérelmeknek 2019. május 22-én szerdán 16 
óráig, 
– a személyesen, illetve ügyfélkapus azonosítással online 

benyújtott kérelmeknek 2019. május 24-én pénteken 
16 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodába.

Külképviseleten történő szavazás
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló 

kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő a szavazás 
napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. 
A külképviseleti névjegyzékbe irányuló kérelemnek legkésőbb 
2019. május 17-én pénteken 16 óráig kell megérkeznie a 
lakóhely szerint illetékes választási irodához. Az ugyaneddig 
az időpontig külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár 
módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján a külföldön 
történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg. 
A külképviseleti névjegyzékből történő törlést legkésőbb 
2019. május 22-én szerdán 16 óráig lehet kérni, annak 
érdekében, hogy a választópolgár a magyarországi lakcíme 
szerinti szavazókörben szavazhasson. 

Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása
Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel rendelke-

zik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében: Budaka-
lászon a 4. számú szavazókörben (Budakalászi Polgármesteri 
Hivatal, Petőfi  téri 1.) adhatja le a szavazatát. Amennyiben a 
polgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – 
bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási 
Irodától – kérnie kell a regisztrációját. 

A választójog gyakorlásához segítség igényelhető
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítsé-

get igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: 
– Braille-írással készült értesítő megküldése,
– könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, 
– Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazás a szavazó-
helyiségben és a mozgóurnás szavazás során, 
– akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A szavazólap kitöltésében segítheti a választópolgárt az ál-
tala választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor 
a szavazatszámláló bizottság két tagja.
 
Budakalász város szavazóhelyiségeinek címe:
– 1. sz. szavazókör: Budakalász, Szentendrei út 9. (Művelődési 
Ház és Könyvtár)
– 2. sz. szavazókör: Budakalász, Budai út 10. (Budakalászi 
Bölcsőde)
– 3. sz. szavazókör: Budakalász, Szalonka utca 1/A. (Szalonka 
utcai Óvoda)
– 4. sz. szavazókör: Budakalász, Petőfi  tér 1. (Polgármesteri 
Hivatal, „B” épület)
– 5. sz. szavazókör: Budakalász, Pomázi út 3. (Nyitnikék 
Óvoda)
– 6. sz. szavazókör: Budakalász, Martinovics u. 9. (Szentist-
vántelepi Általános Iskola)
– 7. sz. szavazókör: Budakalász, Martinovics u. 9. (Szentist-
vántelepi Általános Iskola)
– 8. sz. szavazókör: Budakalász, Mályva u. 1. (Telepi Óvoda)                                                                             

Helyi Választási Iroda

Önkormányza   hírek

Jól halad az Áfonya utca burkolatépítése

Több lépésben újult meg a Művelődési Ház bejárata és parkolója

Budakalászi diákok színházlátogatásának támogatása

Az Áfonya utca útburkolat-építési mun-
kálatai április közepén kezdődtek, 90 mil-
lió forintos útfejlesztések első részeként.  
A mintegy kétszáz méteres utcában jelen-
leg építik az út szélén végighaladó szegé-
lyeket. A csatornafedeleket megemelték 
addig a szükséges magasságig, ameddig az 
elkészülő burkolat ér majd. Az Áfonya utca 
szintjét az úttükör elkészülte után tovább 
emelték, és feltöltötték zúzalékkal terep-
szintig, erre az alapra kerülhet az aszfalt. 

Az Áfonya utcai munkálatok előrehaladtá-
val, azokkal párhuzamosan már a Kispap 
utca burkolatépítése is elkezdődhet - az 
időjárás, az eső függvényében május első 
felében. Ezzel tovább halad a városvezetés 
vállalásának megvalósítása és az önkor-
mányzati kezelésű, összközműves belterü-
leti utak szilárd burkolatot kaphatnak.

Az Áfonya utcában az útépítési munká-
latokkal egyidejűleg megtörténik a vízelve-
zetési rendszer rekonstrukciója is, amely 
a Gerinc utca zárt vízelvezető hálózatába 
csatlakozik majd be. A készülő aszfaltborí-
tásnak és a vízelvezetésnek köszönhetően 
még a tavasz vége előtt kulturált körülmé-
nyek fogadják majd az arra közlekedőket.

A Gerinc utca megépítése tavaly év 
végére fejeződött be, nagyon fontos elő-
relépés volt ez a Berdó városrész fejlesz-
tésében. Először a csatornázást kellett 
kiépíteni, amely hatalmas munka volt, a 
mintegy 400 millió forintos pályázatnak 
köszönhetően pedig az ott lakóknak jóval 

kisebb összegű hozzájárulást kellett fi zet-
niük a csatornázásért. 

Mint arról beszámoltunk, jelentős költ-
ségvetési forrásból újul meg három utca: 
a Barát utca 32, a Kispap utca közel 30, az 
Áfonya utca valamivel több, mint 27 millió 
forint értékű beruházásból kap új burko-
latot.  A Kispap utcába az Áfonya utcához 
hasonlóan aszfaltburkolat kerül majd, a 
munkálatok május első felében kezdődnek 
el. A Barát utca szilárd útburkolatát térkö-
ves borítással alakítják majd ki. 

Friss hírek, hogy az Önkormányzat egy 
nemrégiben megnyílt pályázaton indult, 
sikeres elbírálás esetén ez 18 millió fo-
rinttal csökkentené az útépítés bekerülési 
költségét a város számára. Néhány héten 
belül pedig az Önkormányzat megkezdi 
felmérni és helyreállítani a saját kezelésé-
ben lévő, belterületi, már aszfalttal borított 
utcák megrongálódott burkolatát a kátyúk 
megszüntetésével. 

A Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár egész évben nagy forgalmú kul-
turális és sportrendezvényeket bonyolít le. 

A jelentős látogatottság miatt fontos a Ház 
megfelelő infrastruktúrájának biztosítása. 
A legutóbbi munkálatok során mintegy 
egymillió forintból újították fel a Könyvtár 
előtti kétszárnyú kaput, annak tartóoszlo-
pait, amelyeket alapozással együtt építet-
tek újjá. Ezt követően kijavították a hátsó 
két parkoló közötti átjáró megsüllyedt bur-
kolatát. Utóbbi területre térköves borítás 
került, és a vízelvezetést is kiépítették. Az 
elmúlt öt évben az Önkormányzat több, 
mint 50 millió forintot fordított a Művelő-
dési Ház különböző felújítási és karbantar-
tási munkálataira. 

Egy-egy nagy érdeklődésre számot tartó 
rendezvény idején az intézmény parkolója 
teltházas. Ilyenkor fontos, hogy jól látha-
tók legyenek a közlekedést és parkolást se-
gítő és egyértelműsítő útburkolati jelzések. 
Mivel ezek az utóbbi években lekoptak, a 
Művelődési Ház vezetője árajánlatot kért 
az újbóli felfestésre. A kiválasztott cég 
olyan magas árat szabott meg, hogy az in-
tézmény dolgozói alternatív megoldással 
álltak elő. Maguk végezték el a feladatot, 
gyártották a sablonokat, vásárolták meg a 
festéket és festették fel a jeleket.

Az Önkormányzat, a Viola Egyesület és 
a nemzetközi téren is működő, jótékony-
sági Klauzál Lions Club összefogásával 
szép színházi élménnyel gazdagodhat-
tak a helyi kisdiákok. A közös szervezés, 
valamint Varga Katalin egyesületi elnök 
jóvoltából 2019. március 16-án az Erkel 
Színházban Kacsóh Pongrác János vitéz 

című daljátékát nézhették meg a gyerekek. 
Így 1400 hazai és határon túli gyermek-
nek, köztük 120 budakalászi tanulónak 
nyílt lehetősége egy felejthetetlen előadás 
megtekintésére. Rogán László polgármes-
ter a kirándulást a gyerekeket szállító busz 
biztosításával segítette.
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Április elején a város közösségi ol-
dalán fényképversenyt hirdettünk, két 
kategóriában indulhattak a tehetséges 
fotósok. Egyrészt virágokról, virágzó nö-
vényekről készült felvételeket vártunk, 
hiszen tavasszal Budakalász közterületei 
és magánkertjei telis-tele vannak szebb-
nél-szebb tavaszi virágokkal, virágba bo-
rult bokrokkal, fákkal. Lehetett továbbá 
nevezni „Virágzó Budakalász” kategóriá-
ban is: itt a képeken felismerhető városi 
helyszíneknek, háttereknek is kellett sze-
repelniük. A nyertes felvételek kiválasz-
tásában ez alkalommal is segítségünkre 
voltak közösségi oldalunk követői.  

Rogán László polgármester adta át a 
mindössze hatéves Landherr Kingának 
az első díjat, amely a legszebb virágos 
fotóért járt. „Virágzó Budakalász” kate-
góriában Csörgő Márk gyönyörű városi 
látképét díjazták közösségi oldalunk kö-
vetői.

Népszerű volt 
a „Virágverseny-
fotóverseny”

Landherr Kinga – a nyertes mű

Landherr Kinga 
„Virág kategória”– I. díj

Csörgő Márk 
„Virágzó Budakalász”– I. díj

Közélet

Csörgő Márk – a nyertes mű

A Képviselő-testület 2019. április 25-i rendes ülésének döntései

Önkormányza   hírek

Ovis Mezei Futóverseny

A város egyik legkedvesebb rendezvé-
nye minden évben az Ovis Mezei Futó-
verseny. Az alkalomra idén is nagy izga-
lommal készültek az apróságok, összesen 
138-an indultak a versenyen. Győzni 
természetesen mindenki szeretett volna, 
így nagy volt a küzdelem a helyezésekért. 
Idén is minden gyerek kapott ajándékot, 

sünis kitűzőt és lufit. Természetesen a 
verseny utáni süti és üdítő sem marad-
hatott el. A dobogóra a lányok közül 
Hajdu Minna Flóra (első), Pető Boglárka 
(második), Bán Léna (harmadik hely), a 
fiúk közül pedig Gercsényi Patrik Soma 
(első), Molnár András (második) Szabó 
Gábor (harmadik hely) állhatott föl. 

Rogán László polgármester a rendez-
vényen elmondta: „Minden évben külön 
öröm látni az izgatott kis arcocskákat 
és a gyerekek tiszta, őszinte örömét. 
Gratulálunk minden kis résztvevőnek!”

Helyi Építési Szabályzat módosí-
tása 

A rendelet szigorítását az Önkor-
mányzat fejlesztési elképzelései a telepü-
lésen tapasztalható építési gyakorlatént 
elterjedt „egy telken több lakás” jellegű 
építések korlátok közé szorítása, illetve 
lakossági kérelmek tették szükségessé. A 
módosítások fő elemei:

– meghatározza a beépítési paramé-
terek részletes előírásait, az egy telken 
építhető lakások számát szabályozza, a 
rendelet mellékletébe foglalt táblázatok 
alapján,

– a külterületi mezőgazdasági területek 
beépítési és egyéb előírásait szabja meg 
úgy, hogy közben egyszerűsíti a külterü-
leti övezetek besorolását és az OTÉK-nak 
megfelelő telekméreteket határoz meg,

– egységes, a vonatkozó jogszabályok-
ban előírt követelményeknek megfelelő 
előírásokat fogalmaz meg a fő- és a mel-
lékrendeltetésű épületekre a különböző 
beépítésre szánt övezetekben.
Meghatározza: 

– a lakó- és üdülőterületek magánútról 
való megközelítését, illetve az erre szol-
gáló magánutak kialakításának feltételeit,

– a telekalakítással kapcsolatos előírá-
sokat, 

– új épület elhelyezésének feltételeit, 
– az elő-, oldal- és hátsókert méretét, 

azok csökkentésének eseteit és a kom-
posztáló elhelyezésének feltételeit,

– a településközponti vegyes területe-
ken megengedhető rendeltetéseket,

– a mozgóárusítás feltételeit.
Egyértelműsíti a Duna-part ártéri terü-

letein építendő épületek padlószintjének 
magasságát.

Az épületmagasságba beszámító épü-
letszinteket, a tereprézsűkkel kapcsolatos 
előírásokat tartalmazza.

A napirendel kapcsolatos további in-
formáció a polgármesteri interjúban ta-
lálható.

Pilis Építészeti Tájegységi Arculati 
Kézikönyv vélemények

Az arculati kézikönyv megalkotási fo-
lyamatának kötelező eleme a beérkezett 
lakossági észrevételek tervezői vélemé-
nyezése. A Képviselő-testület a tervezői 
válaszokat elfogadta, majd magát az arcu-
lati kézikönyvet is jóváhagyta.

Lakások bérbeadásának feltételei-
ről és a bérleti díjról szóló rende-
let módosítása

Törvényességi észrevétel alapján több 
ponton módosult a rendelet. Bekerült a 

rendeletbe, hogy megállapodást kell készí-
teni a bérlői költségen végzett felújítások 
esetén. Kikerült a rendeletből a bérlemény 
albérletbe adásának kategorikus tiltása a 
Kormányhivatal módosítási észrevétele 
alapján. Feltételekhez kötve a jövőben ez 
lehetséges lesz. A költségalapú lakások 
esetén a bérlők egy főre eső havi nettó jö-
vedelmi korlátja emelkedett, igazodva a 
városban kialakult magas jövedelmekhez. 
A határozatlan idejű bérleti szerződések 
esetére egy új kategória alakult ki, amely 
komfortfokozatonként eltérő bérleti díjat 
állapít meg a 200.000 Ft-os jövedelmi 
korlát túllépése esetén.

Nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérbeadásának feltételeiről 
szóló rendelet módosítása

A módosított rendelet hatálya kiterjed 
a bérleményekhez tartozó, valamint az ön-
álló, beépítetlen területekre is.

A térítési díjakról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása

A szociális törvény szerint a fenntartó 
minden évben megállapítja a térítési dí-
jakat a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások területén. A Kalászi 
Idősek Klubjának vezetője megállapította 
a szolgáltatási önköltségeket, ezek alapján 
kisebb mértékű emelésre tett javaslatot. A 
nappali ellátást továbbra is ingyenesen 
kívánjuk biztosítani az ellátást igénybe 
vevőknek. 

A gyermekek napközbeni ellátásának 
önköltségét is felülvizsgálta a Testület, 
ami az előző évihez képest minimális mér-
tékben változott, de a továbbiakban sem 
kíván gondozási térítési díjat megállapí-
tani a bölcsődei ellátásra. 

A közterület-használat rendjéről 
és a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló rendeletek mó-
dosítása

A közterület használatáról szóló rende-
letből kikerültek az Omszk parkot érintő 
területek, így a vízfelület használatára 
vonatkozó rendelkezések, mivel a terüle-
tet bérbeadás útján hasznosítja a város, 
a vagyonrendelet alapján. A közösségi 
együttélésről szóló rendelet kiegészíté-
sével pedig a tóba jogszerűen bemehet 
az, aki sporttevékenységet végez, feltéve, 
hogy érvényes szerződéssel rendelkezik az 
önkormányzattal.

A stratégiai zajtérképre alapuló 
zajcsökkentési intézkedési terv el-

fogadása
A környezeti zaj értékeléséről szóló 

kormányrendelet szerint az önkormányza-
tok kötelezettsége a stratégiai zajtérképre 
alapuló intézkedési terv elkészíttetése. Az 
intézkedési terv költségeire a központi 
költségvetés biztosított forrást. 

A Szentistvántelepi Általános Is-
kola szakmai alapdokumentumá-
nak véleményezése

A Szentistvántelepi Általános Iskola 
igazgatója az intézmény szakmai alapdo-
kumentumát szeretné módosítani. Ennek 
kapcsán véleményezési kérelemmel for-
dult a Képviselő-testülethez, mely szerint 
a maximális felvehető tanulólétszámot 
510 főről 530 főre tervezi emelni. A Tes-
tület a módosítást tudomásul vette.

Javaslat ingatlan értékesítésére
A Tanító utcában elhelyezkedő ingat-

lan vételére 49.980.000 forintos ajánlat 
érkezett. Ez jelentősen meghaladja az 
értékbecslésben szereplő 41 millió Ft-os 
árat, és jól tükrözi a budakalászi kedvező 
ingatlanpiaci helyzetet. A Testület a fel-
ajánlott vételi árat elfogadta.

A települési támogatásokról szóló 
rendelet módosítása
Pályázatokkal kapcsolatos dönté-
sek
Városi díjak odaítélése

A napirendekkel kapcsolatos informá-
ciók a polgármesteri interjúban találha-
tók.

A Budakalászi Közmű Üzemeltető 
(BKÜ) Kft. végelszámolása
Osztatlan közös tulajdonrész érté-
kesítés
Baker King Kft. bérleti szerződé-
sének módosítása
Ingatlanok belterületbe csatolása
Szavazatszámláló Bizottságok pót-
tagjainak megválasztása
Duna-Vértes Köze Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulással 
kapcsolatos döntések 

A napirendekkel kapcsolatos infor-
mációk a budakalasz.hu oldalon a Hírek 
menüpontban olvashatók.

A Képviselő-testület valamennyi 
határozata és az egyes napirendek 
előterjesztései teljes terjedelemben 
megtalálhatók a város weboldalán a 
Képviselő-testületi ülések és Határoza-
tok menüpontban.
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Új növényis-
mertető soroza-
tot indítottunk, 
melyben a Buda-
kalász közterüle-
tein jellemzően 
előforduló növé-
nyeket mutatjuk 

be. Igyekszünk a témában új, hasznos 
információkkal szolgálni. Elsőként ismer-
jük meg a Szentistvántelep képéhez elen-
gedhetetlenül hozzátartozó cseresznyefa 
és vérszilva tulajdonságait szakértőnktől, 
Kaló Anita táj- és kertépítész mérnöktől. 

A cseresznyefa a rózsafélék családjába 
tartozik, virága csoportosan fordul elő. 
A fa nemesített változata a vadcseresz-

nyének, története a Római Birodalomig 
nyúlik vissza, ma már több, mint ezer 
nemesített fajtáját ismerjük. Felhasznál-
ható a fája, a gyümölcse és a virág szára is. 
A gyümölcstermő cseresznyének öt szirma 
van, a díszcseresznye telt virágaiból nem 
alakul ki termés. A gyümölcstermő fajták 
május végétől augusztus végéig teremnek. 

A vérszilva a cseresznyeszilvának egy 
vörös levelű változata, termése nyár ele-

jén jelenik meg, 
amely éretten 
fogyasztható, 
féléretten has-
menést okoz. 
Középkötöt t 
talajt igényel, 

közepesen vízigényes, a fényre igényes faj. 
Árnyékosabb helyre ültetve kevésbé bron-
zosodik a levele, kevesebb virágot hoz. Jól 
alkalmazhatjuk előkertekben. Kisebb, 
kompakt lombkoronát nevel, a kert egy 
pontjának kiemelésére is használhatjuk. 
Szép díszsorfa, a levegő szennyezettségét 
is jól tűri, városi útsorfának is kiültethető.

Tavasszal is sokrétű feladatokat vé-
geznek az Önkormányzat megbízásából 
a városfenntartó csoport munkatársai a 
szép, gondozott környezet fenntartása 

érdekében. Számos helyszínen látható az 
eredmény, hiszen a tavasz kezdetével már 
elkezdődött a fűnyírás, kaszálás, gallyazás, 
gyomlálás. Ennek köszönhetően továbbra 

is rendezett többek között az Omszk park, 
a temetők területe, a Jókai utca, a Zrínyi 
árok, a Szegfű és Damjanich utcai parkok, 
a Posta köz és a Budai út. 

Tavasszal a kert mellett érdemes ren-
det tennünk otthonunk tárgyai között is. 
Budakalászon a Zöld Bicske Kft. végzi a 
hulladékszolgáltatási tevékenység mellett 
a lomok elszállítását is a háztartásoktól. 
A lomtalanítás igénybevételéhez időpon-
tot szükséges egyeztetni a cég ügyfélszol-
gálatával, akik az igények beérkezésének 
sorrendjében ajánlják fel a lehetséges na-
pokat. Az évi egyszeri lomtalanítási díjat 
fedezi az éves hulladékszállítási díj, éppen 
ezért ingyenesen vehető igénybe. Fontos 
azonban, hogy mit helyezhetünk ki és mi 
az, ami a Hulladékudvarba való. Sőt, a 
lom sem biztos, hogy lom: hasznosítsunk 
újra vagy ajándékozzunk! Mielőtt kidob-
nánk valamit, gondoljuk végig, hogy új 
funkciót is mennyi minden kaphat, vagy 
nem örülne-e az adott tárgynak barátunk, 
ismerősünk. 

MIT?
A lomtalanítás alapvetően arra való, 

hogy megszabaduljunk az olyan kommu-
nális hulladéktól, ami a kukába nem fér 

bele, így a heti szállítás alkalmával a Zöld 
Bicske Kft. kollégái nem tudják elvinni. 
Példák a lomtalanítás alkalmával elszál-
lítandó hulladékokra: bútorok, háztartási 
textiláruk, matracok, kerékpárok, rolle-
rek, műanyag áruk, hordók, sílécek, szán-
kók, gyerekülések, babakocsik stb.

Az elmúlt időszak újdonsága, hogy kör-
nyezetünk védelme érdekében a személy-
gépkocsi gumiabroncsokat és az olyan 
elektronikai hulladékokat, amelyeknek 
nem hiányzik alkatrésze, valamint az üveg 
csomagolási hulladékokat (sörös-, boros-, 
befőttesüvegek) is átveszik a lomtalanítást 
végző munkatársak.

MIT NEM?
Az alábbi hulladékokat nem rakhatjuk 

ki a lomok közé:
–  ami nehezebb, mint 50 kg, ezért kézi 

erővel nem mozgatható
–  a papír-, műanyag- és fémhulladékok, 

mivel ezeket a szelektív gyűjtési napon 
kell kihelyezni

–  építésből, bontásból származó hulladék, 
sitt, síküveg

–  gépjármű alkatrész
–  veszélyes hulladék (olaj, olajos kanna, 

festék, oldószer, akkumulátor, száraze-
lem) – ezeknek a Hulladékudvarban a 
helyük, vagy pedig szárazelemek eseté-
ben a gyűjtőpontokon

–  zöldhulladék, mezőgazdasági és ipari 
termelésből származó hulladék.

MIKOR?
Időpontot a Zöld Bicske Kft. ügyfél-

szolgálatán egyeztethetünk: az info@
zoldbicske.hu e-mail címen. A veszélyes 
hulladékokat (pl. festék, festékes doboz, 
olaj, vegyszer) idén november 23-án ad-
hatjuk le a Hulladékudvarban.

MENNYIT?
A kihelyezett lom mennyisége maxi-

mum 6 m3 lehet.

HOVA?
A lom nem tehető ki közterületre – 

tehát az ingatlan elé sem szabad kirakni 
feleslegessé vált dolgainkat. A lomok 
helye a kerítésen belül van, praktikusan a 
lehető legközelebb a kapuhoz.

HOGYAN?
A szállítás gyűjtőautóval történik, kon-

ténert nem lehet igényelni. A szállítási 
időpontban az ügyfélnek otthon kell tar-
tózkodnia és a rakodás végén a szállítóle-
vél aláírásával kell igazolnia, hogy csak az 
általa kirakott lomot szállították el a Zöld 
Bicske Kft. kollégái. Bővebb információ 
a Zöld Bicske tájékoztatójában és a cég 
honlapján érhető el: www.zoldbicske.hu. 
A lomtalanítást a cég képviselői nem kö-
telesek elvégezni, ha a fenti szabályokat a 
lomokat kirakó nem tartja be, vagy nem 
működik közre a szabályszerű munkavég-
zésben. Köszönjük megértésüket és közre-
működésüket!

Budakalász közterüle   növényei

Zöldfelüle   munkák

Házhoz menő lomtalanítás igény szerint

Zöld ZónaZöld hírek 

Zöldhulladék-szállítási 
időpontok 
Május 6., 7., 20., 21.

Szép kert, gondozo   környezet pályázat 2019

Budakalász Város Önkormányzata számára fontos a szép, rendeze   városkép kialakítása. 
Közterületein így nagy gondot fordít a zöldfelület folyamatos karbantartására és a város virá-
gosítására. A közterületek melle   szeretné, ha a városlakók is rendeze  , igényes környeze-
tet alakítanának ki portájukon belül és kívül egyaránt, ezért pályázatot hirdet a városlakók 
számára Szép Kert-Gondozo   Környezet címmel.

A díjjal a város nyilvános elismerést biztosít azok számára, akik lakókörnyezetük közterü-
letein és az onnan látható kertekben, balkonokon, teraszokon kulturált és magas színvonalú 
zöldterületeket hoztak létre, gondozásukat saját és mindannyiunk örömére végzik. 

Cél a kulturált, környezetbarát, gyommentes és virágos porták kialakítása. A pályázók 
lehetnek magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények, vállalkozók egyénenként, vagy 
csoportosan az alábbi kategóriákban:

1. családi ház és környezete
2. társasházak kisebb, nagyobb egysége és környezete
3. utca, utcarészek, közterek, továbbá kegyele   helyek és parkok
4. intézmények és környezetük
5. ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és környezetük.

Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

A legszebb környezetet kialakítókat emléktáblával jutalmazzuk, vásárlási utalványt (I. he-
lyeze   100.000,-Ft, II. helyeze   60.000,-Ft, III. helyeze   40.000,-Ft) és elismerő oklevelet 
kapnak. A díjazo  ak nevét megjelentetjük a városi médiában.

                  Várjuk jelentkezésüket! Tegyük együ   még szebbé Budakalászt!

A jelentkezési lap a bírála   szempontokkal együ   elektronikusan le-
tölthető a város honlapján a „Környezetvédelem” menüpontban vagy 
személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvarosa közösségért!2011 Budakalász, Petőfi tér 1. +36 26 340-266, 340-514 info@budakalasz.hu
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Zöld hírek

Tavaszi 
várostakarítás

Budakalász város lelkes lakói idén is 
részt vettek a várostakarításon. A tele-
pülés területén április 13-án, huszon-
négy helyszínen zajlott a munka.

Lakóközösségek, alapítványok, szer-
vezetek, magánemberek dolgoztak vá-
rosszerte a tiszta és szép környezetért. 
Elmondható, hogy évről évre egyre 
kevesebb a szemét, köszönhetően a tu-
datos életmódnak és a városfenntartási 
csoport munkájának. Az Önkormányzat 
kollégái rendes karbantartási felada-
taikon felül kénytelenek elszállítani a 
hulladékot, ha valaki ismeretlenül köz-
területen hagyja a szemetet.

Vannak sajnos azonban olyan kül-
területi részek is, ahol sittet, lomot és 
kommunális hulladékot hagytak szét az 
emberek. A Hollóvölgy körüli területen 
talált nagyobb mennyiségű, mintegy 
harminc zsáknyi hulladékot a Nyitnikék 
Óvoda csapata. A nap végén a Művelő-
dési Ház udvarán bográcsban főtt pör-
költtel várták a résztvevőket.

Köszönjük mindenkinek a munkát! 

Kék hírek

A Budakalászi Önkormányzati 
Rendészek feladatai szerteágazóak. 
A rendészek az elmúlt időben több 
esetben intézkedtek üzemképte-
len járművekkel, vízszivárgással, 
beszakadt aknafedéllel, közúti el-
lenőrzéssel, kóbor és elütött álla-
tokkal kapcsolatban. A behajtási és 
a közösségi együttélés szabályaira 
vonatkozó rendeletek, valamint 
az égetési tilalom betartását is fo-
lyamatosan ellenőrzik. Kék hírek 
rovatunkban néhány áprilisban 
történt esetről számolunk be. 

Illegális hulladék

A Kalász Suli mögé dobtak ki egy 
megunt televíziót, a rendészek elszál-
líttatták a használati tárgyat a Hulladé-
kudvarba. Egy másik esetben a József 
Attila utcára helyeztek ki régi autóalkat-
részeket és festményeket. Más alkalom-
mal a Vasút soron lévő köztéri szemetes 
mellé borítottak le nagy mennyiségű 
hulladékot. Mindenkit kérünk, hogy a 
szeméttől szabályos módon szabaduljon 
meg!

Mutogatós férfi riogatott az 
Omszk parkban 

Két esetben is magát mutogató férfi ről 
érkezett bejelentés az Omszk parkban. 
Először egy sötét pólót viselő férfi  muto-
gatta nemi szervét a játszótér és a focipá-
lya közötti szakaszon az arra haladóknak. 
A bejelentést követően a motoros rendész 
a helyszínen azonnal intézkedett. Két 
hölgy is felismerte az őket inzultáló elkö-
vetőt. A második esetben ugyanitt muto-
gatta magát egy idősebb férfi . Mindkét 
közszeméremsértőt előállították. 

A behajtási engedélyeket elle-
nőrzik a rendészek

Behajtási engedély nélkül közleke-
dett egy teherautó a nemrég elkészült 
Gerinc utcában. A rendészek intézkedés 
alá vonták a sofőrt. Folyamatos az elle-
nőrzés a Duna-parti övezetre vonatkozó 
behajtási korlátozást illetően is. Ezúttal 
egy fehér furgont hagyott a területen a 
tulajdonosa anélkül, hogy engedélye 
lett volna a behajtásra. A Duna-parton 
májusban fokozott ellenőrzések várha-
tók, a behajtáson túl a szemétszállítási 
szerződések meglétét, a szennyvíz elhe-
lyezését, a telkek állapotát is vizsgálják 
majd, hiszen közös érdek a rendezett 
környezet fenntartása. 

Ellenőrzik a zöldhulladék elszál-
lítását

A rendészek a zöldhulladék elszállítá-
sát a Zöld Bicske szemétszállító autóinak 
GPS jele alapján ellenőrzik és indokolt 
esetben számos helyen rendelik vissza a 
szolgáltatót.

Tilosban ége  ek

Égetőkkel szemben intézkedtek a Kli-
sovác utca környékén a rendészek. Fon-
tos felhívni a fi gyelmet, hogy városban 
tilos égetni! Kérjük, éljenek a szabályos 
zöldhulladék-szállítási lehetőségekkel!

Üzemképtelen járműveket ta-
láltak a rendészek

Összehangolt rendészeti akciót tar-
tottak a duna-parti utcákban. A Gyöngy-
virág utcában több üzemképtelen jármű 
parkolt, túlnyomó részben behajtási en-
gedély nélkül. A járművek tulajdonosai 
ellen eljárás indult. 

Rongálás

Megrongálta a Gerinc utca vízelve-
zetőjét és szegélyét egy teherautó. En-
gedélye alapján sikerült a tulajdonost 
beazonosítani. Az útjavítást saját költ-
ségén a károkozó köteles kijavíttatni és 
a felhordott sarat letakarítani. 

Új hirdetőtábla 
A temetőbe új hirdetőtáblát helyez-

tek ki. Az elhunytakkal kapcsolatos in-
formációkat oszthatunk meg a felületén 
méltó módon. 

Megmente  e szomszédja éle-
tét a bejelentő hölgy

Egy ideje nem látta idős, beteg szom-
szédját, ezért a rendészekhez fordult 
segítségért egy hölgy a Klisovác utcából. 
A címre kiérve azonnal mentőt hívtak és 
a rendőrség, valamint a tűzoltók segít-
ségével behatoltak az ingatlanra. Kide-
rült, hogy a ház tulajdonosa, egy 90 éves 
idős férfi  belülről bezárta az ajtót, majd 
rosszul lett és elesett. A mentők még 
időben elszállították. Kérjük, fi gyeljünk 
egymásra! 

Az Önkormányzati Városrendészet 
telefonszámát a továbbiakban is bát-
ran és bizalommal hívhatják, hiszen ők 
a lakosságért dolgoznak.

A telefonszám: +36 (70) 314-6104, 
hívható minden nap 8 és 20 óra között.

Javasoljuk, hogy minden budakalá-
szi mentse el a telefonjába a számot!
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Rekord részvétel az idei Kevélyre fel! 
családi rendezvényen

A település várossá válásának tíz 
éves jubileuma alkalmából rendezett 
programsorozat keretében ezúttal is új-
donságokkal készült az Önkormányzat. 
A nevezők mindegyike egy-egy színes 
szalagot köthetett fel a Kőbányai utat 
szegélyező fák ágaira, melynek célja a 
májusfa állítás szép hagyományának fe-
lelevenítése volt. Emellett minden túrázó 
a rendezvényre  készült karkötővel térhe-
tett haza.

A résztvevők indulhattak futás-, il-
letve túra kategóriában, korosztályok 
szerint egyéniben, illetve családonként. 
Kisgyerekes szülők, kutyások, idősek, fi -
atalok, profi k és amatőrök egyaránt kép-
viseltették magukat az eseményen. Az 
izgatottan felsorakozó csapatokat ezúttal 
is Rogán László polgármester rajtoltatta 
el, aki az esemény kapcsán elmondta: „A 
budakalászi családoknak szervezzük év-
ről-évre a Kevélyre fel! túra és futóver-
senyt. Nagyon fontosnak tartjuk mind a 
közösségépítést, mind pedig a sportot, 
ezért városunk kiemelkedik  a régióban 
a sportrendezvények számát illetően. 
Az idei túraversenyre rekord számban 
jöttek el a budakalásziak sportolni, tú-
rázni, a természetben, jó levegőn, közös-
ségben lenni. Örülök, hogy most is egy 

tartalmas nappal gazdagíthattuk a bu-
dakalásziakat.”

Sokan a sportkihívásért, sokan ma-
gáért a felöltő élményért vettek részt az 
összesen 13 kilométeres túrán. Az útvo-
nal változatos tájakon vezetett keresztül. 
Tisztásokon, árnyas erdei ösvényeken, 
legelésző tehenek, barlang, lovastanya 
és kilátópont mellett, meredek kaptatón 
és mezőkön át. A hegytetőn tájékozódó 
futáson vehettek részt a további kihívást 
keresők. A Kevély-nyeregnél, a célban 
frissítőkkel és zsíros kenyérrel várták a 
szervezők a beérkezőket. Néhány érde-
kes számadat: elfogyott 1000 szelet, azaz 
50 kg kenyér, 10 kg zsír, 7 kg lilahagyma, 
12 vödör nápolyi, 50 zacskó szőlőcukor, 
460 liter víz, valamint kifújtak 8 fl akon 
kullancsriasztót is.

Idén is nagyszerű eredmények szület-
tek, kiemelkedő közülük a felnőtt férfi ak 
közt futóként induló Koller Dániel 27 
perces szintidejével! Nyereményként 
erre az alkalomra összesen 350 egyedi-
leg emblémázott pólót és sok feliratos 
karkötőt osztottak ki.  Gratulálunk a 
nyerteseknek! Köszönjük mindenkinek 
a részvételt! Találkozzunk a következő 
városi sportprogramon! Hajrá sportos 
Budakalász!

Kevélyre fel!

Testet-lelket feltöltő élményben lehete   része mindazoknak, 
akik a Kevély-túra családi futó- és túraversenyt választo  ák ki-
kapcsolódásként május elsején. Ideális túraidő, májusi verőfény, 
kedvező terepviszonyok várták a rendezvényen induló mintegy 
577 résztvevőt. 

A résztvevők száma 
az eddigi Kevélyre fel! 
versenyeken:

év fő
2013 446
2014 350
2015 423
2016 515
2017 502
2018 568
2019 577

Korcsoport Résztvevők Helyezés Név

Futók

14 éven aluli lányok 5
I. Farkas Zsófi a
II. Farkas Tünde
III. Heinrich Melinda

14 éven aluli fi úk 8
I. Farkas Csaba
II. Pász   Csanád
III. Petrik Tamás

14 éven felüli nők 19
I. Balog Katalin
II. Gál Krisz  na
III. Saroveczki Anna

14 éven felüli férfi ak 44
I. Koller Dániel
II. Pásztor A   la
III. Székely András

Túrázók

lányok – nők 91
I. Nagy Boglárka
II. György Jázmin
III. Benczédiné Nyíri Krisz  na

fi úk – férfi ak 61
I. Dene Zalán
II. Dene Márton
III. Bokory Gábor

Családok (87) 313
I. Mikus család
II. Kovács-Izsák család
III. Székely család

 senior hölgyek 24
I. Farkas Edit
II. Turra Erzsébet
III. Csókási Erzsébet

senior urak 12
I. Bata Bálint
II. Varga János
III. Knáb Ferenc

Összes résztvevő 577
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Balázs István, Lövéte korábbi polgármesterének emlékére 
helyeze   el a város koszorút a lövétei keresztnél

Balázs István, Lövéte korábbi polgár-
mestere április 15-én váratlanul elhunyt. 

Balázs István 1952. augusztus 26-án 
született Lövétén, a család második 
gyermekeként. Asztalos szakmát ta-
nult, inasként a szomszéd faluba járt. 
1974-ben nősült, három gyermeke 
született: Ramóna, István, és Endre. 
A család mellett, a családért, a jobb 
megélhetésért tanult és szerzett később 
öntőmesteri képesítést is. A falu vezeté-
sébe 1996-ban alpolgármesterként kap-

csolódott be, majd 2000 és 2004 között 
polgármester volt. Ezt követően még to-
vábbi négy évig tanácsosként vett részt a 
falu közösségi életében.

Balázs István alapítója volt a tele-
püléseink közötti testvérvárosi együtt-
működésnek. Budakalász első ilyen 
kapcsolatát Lövétével létesítette 2000. 
augusztus 19-én. A kapcsolat kezdemé-

nyezői Balázs István, lövétei és Harcsa 
Lajos, budakalászi polgármesterek 
voltak. A 19 éve létrehozott, nagy je-

lentőségű együtt-
működésnek ma is 
sokat köszönhetünk. 
A testvértelepülési 
együttműködés alá-
írásának napján a 
Balázs István ve-
zette lövétei dele-
gáció adományozta 
a Klisovác utcában 
található, a temető 
bejáratával szem-
közti keresztet váro-
sunknak.

Balázs István te-
metésével azonos 
időpontban, április 
17-én Budakalász is 
megemlékezett a ko-
rábbi városvezetőről. 
Városunkat Székely 
Zoltán és Weitzinger 
Zsuzsanna, a test-
vérvárosi kapcsola-
tok korábbi vezetői 
képviselték Lövétén 
a búcsúztatáson. A 
budakalászi meg-
emlékezésen részt 
vett Rogán László je-
lenlegi, és Dr. Kulin 
Sándor korábbi 

polgármester, Ercsényi Tiborné alpol-
gármester, valamint Nagy Edit, a test-
vérkapcsolatok korábbi vezetője.

Az eseményen Dr. Kulin Sándor a 
lövétei keresztnél elmondta: „Jelkép ez 
a hely, ahol most állunk a temető és a 
patak között. A temető, amely jelké-
pezi az ősöket, az elmúlást és a patak 
pedig az örök megújulást, az élet meg-
szakíthatatlan folyamát. Ezen a helyen 
állítottuk 2000-ben Balázs István pol-
gármesterrel Lövéte ajándékát, a fa-
ragott keresztet. Balázs István kiváló 
magyar ember, nagyszerű közösségi 
szereplő és családapa volt. Áldott le-
gyen az emléke!” 

Rogán László polgármester pedig el-
mondta, hogy óriási élmény volt annak 
idején megtapasztalni a városunktól 
mintegy 700 km-re fekvő színmagyar 
település erős hitét, magyarságtudatát. 
Balázs István pozitív személyiségét, a 
közösségért végzett meghatározó mun-
káját mind lövétei, mind budakalászi 
környezete a legnagyobb mértékben el-
ismeri.

A megemlékezésen a résztvevők Ke-
lemen László atyával imádkoztak az 
elhunyt polgármesterért. A keresztre vé-
sett gondolatok örökre szóló intelmeket 
fogalmaznak meg:

„Őseidnek szent hitéhez, nemzetsé-
ged gyökeréhez ember hűtlen ne légy 
soha! Hiszem a testnek föltámadását és 
az örök életet. Ámen.”

Értékvédelem

 Az itt látható ház tömege és nyí-
lászárói értékvédelem alatt áll-
nak. Mit tudunk az építtetőkről? 
Meséljen felmenőiről, Ági! 

A nagyszüleim 1921-ben vették ezt a 
házat, úgy tudom szerbektől. Ebben az ut-
cában ők voltak a harmadik magyar csa-
lád. Nagypapám Harcsa Lajos, Csehiből 
származott, nagymamám Kopcsó Teréz, 
Mádról. A tízes években Amerikában is-
merkedtek meg. Tíz évet éltek ott, nagy-
mama azonban nem tudta megszokni, 
hazavágyott. Itt telepedtek le és kezdtek 
gazdálkodni. Ezt a kis szoba-konyhás la-
kást eladták, ekkortól ’Postás’ Mariska 
néni élt itt. Amikor lehetőség adódott 
rá, családunk visszavásárolta a kétezres 
évek elején. Apám, Harcsa Sándor már 
itt született a nagy házban. Anyám Szűcs 
Róza, Tarpáról származott. A ház végi 
istállóban teheneket, lovakat tartottunk. 

Apám fuvarozott, anyám pedig szövőnő 
volt a Lenfonógyárban. Testvérem, Lajos 
1950-ben született, én pedig 1951-ben. 
Kiskoromban gyermekparalízist kaptam, 
az én életem más volt, mint az átlagé. Ide 
jártunk iskolába, én Szentendrén voltam 
gimnazista, bátyám közlekedésmérnök-
nek tanult. Lajosnak aktívabb életre volt 
lehetősége, de mindig vigyázott rám. 
Kisfi ú volt még, amikor elveszett a kiste-
henünk és ő elindult megkeresni. A tehén 
hazajött, Lajos viszont nem. Akkor a fél 
falu kereste őt, míg meg nem lett. Lajos-
nak felnőtt korában is mindene volt a 

falu. Polgármester-
ként szívügyének 
tekintette, hogy 
jobb körülménye-
ket teremtsen az 
itt lakók számára. 
Sajnos néhány éve 
egy szerencsétlen 
baleset során kopo-
nyasérülést szen-
vedett és tragikus 
módon meghalt. 
Azóta üresebb itt a 
ház. 

 Meséljen a trafi kos évekről!
Az itteni üzlethelyiségben az ötvenes 

évektől cipészműhely működött. Régen 
a háború sérültjeinek trafi kot adtak, én 
mozgássérültként 1972-ben igényeltem 
meg. Megkaptam az engedélyt és végül 
38 évet dolgoztam a trafi kban. Mivel 
egyedül éltem, fontos emberi kapcsola-
tokat ápolhattam itt. Benne voltam a falu 
életében, központi találkozóhelyet jelen-
tett az üzletem.  

 Mesélj magatokról te is, Bori!
Anyukám Traser Mária, Szegedről jött 

fel a fővárosba. Francia fi lmek fordításá-
val és archiválásával foglalkozott. Apu-
kámmal, Harcsa Lajossal baráti körükön 
keresztül ismerkedtek meg. Sokszor 
emlegették azt az emlékezetes, érzelmes 
pillanatot, amikor apukám a HÉV-en 
megkérte anyukám kezét. Házasságkö-
tésüket követően egy ideig Budapesten 
éltek egy kis lakásban, majd 1986-ban 
költöztek ide vissza, amikor én szület-
tem. Apukám mindig ide vágyott. Nővé-
rem, Veronika 1982-ben született. Mivel 
mozgássérült vagyok, Veron mindig na-
gyon vigyázott rám és ma is azt szeretné 
elérni, hogy mindent önállóan csináljak. 
Felnézek rá, olyan a kapcsolatunk, mint 
apáé és Ágié volt. Veron kamaszként itt 
élt a kis házban, később énekes lett és én 

költöztem a helyére. Egyetemi éveimtől 
kezdve ideális kis zug ez számomra és 
önálló élettér, melyet a macskámmal 
osztok meg. Édesanyám és nagynéném 
Ági, pedig itt vannak mellettem, elérhető 
közelségben. 

 Mivel foglalkozol, Bori? 
Tanulmányaimat az ELTÉ-n folytat-

tam, politológia és történelem szakon vé-
geztem. A „Nem adom fel alapítvány”-nál 
dolgozom, ahol a fő célunk, hogy reményt 
nyújtsunk azok számára, akik valamilyen 
látványos nehézséggel küzdenek. Sze-
retnénk, ha hinnék, hogy ők is lehetnek 
hasznos tagjai a társadalomnak. Tör-
ténészként biztató esszéket írok olyan 
sérült személyiségekről, akik meghatá-
rozók voltak a történelemben. 

 Mindketten mozgásszervi nehéz-
ségekkel küzdenek. Mit jelent ez a 
mindennapokban, Ági? 

Számunkra, akik ebbe születtünk, ez 
természetes, csak azoknak furcsa, akik 
kívülről szemlélik. Az emberek segítő-
készek és elfogadók. Megnyugtató, hogy 
a védőoltás megvédi a mai gyerekeket 
attól, amire az akkori orvostudomány 
még nem volt képes.  

 Te hogy éled meg a nehézsége-
ket, Bori? 

Koraszülöttként a szülés során oxi-
génhiányos állapotba kerültem. Emiatt 
nem megfelelő az egyensúlyérzékelésem, 
nem tudok úgy megállni, mint a többiek. 
Kötöttek az izmaim is, gyógytornázom. 
Gyerekkoromban sokat jártam fejlesz-
tésre a Gézengúz Alapítványhoz. Ma már 
Budapesten egy olyan edzőteremben 
sportolhatok, ahol integráltan edzhetnek 
épek és sérültek. Bevallom, két bottal 
közlekedni kihívás, de sokat járok egye-
dül tömegközlekedéssel és mondhatom, 
a legjobb beszélgetéseim a mozgólépcsőn 
zajlottak. 

Mesélő véde   épületek 28.
Posta köz 6.

Harcsáék portáján a kíváncsi szemek elől vén fenyőfa rej   a pa  nás, 
aprócska házat. Ági és unokahúga, Bori több generáció életeseményeit 
idézik fel közösen számunkra. A napsütéses, délelő    látogatás újabb 
időutazást ígér.

Közélet



MÁJUSI PROGRAMOK

IRODALOM

Május 24. péntek 19.00-20.30
A Budakalászi irodalmi estek 
sorozatban:

 

20.30-21.30
Bettika Quartet: „Csukás kortárs” 
– verskoncert

ISMERETTERJESZTÉS

Május 10. péntek  18.00
Borklub – Bodri Pincészet –  
Szekszárd

Május 16. csütörtök 18.00
 

 

Május 23. csütörtök 18.00

vendége Dr. Boldizsár Ildikó 
meseterapeuta,

 

Május 25. szombat 14.00
Szent Korona délutánok

ZENE, ÉNEK, KONCERT

Május 24. péntek 20.00
RockHáz: Radics Akusztik Trió
Tagok:

Május 30. csütörtök 18.00

muzsika 
 

 

KIÁLLÍTÁS

Május 11. szombat 16.00
15 éves Rozmaring Táncegyüttes 
bocskor- és népviseleti kiállí-
tásának ünnepélyes megnyitója. 

Május 23. csütörtök 18.00
Szegedi Katalin illusztrátor 

Ildikó zenepedagógus
Kiállítás címe: 
A SUSZTER, 

-

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

• Petrás Mária – keramikus  
 

2019. május 6-ig.
• Greguss László Géza 

 
kiállítás 2019. május 16-ig 

TÁNC, MOZGÁS

Május 10. péntek 17.00
Pünkösdváró Aprók Tánca

Zenekar
 

 

Május 11. szombat 16.00 

-

EGYÉB

Május 7. kedd 17.30

Május 16. csütörtök 19.00

Május 18. szombat 8.00-12.00
 

 
 

 
 

Május 25. szombat 13.30-19.00
Játékos gyereknap Budakalászon

Május 28. kedd 18.00
Filmklub – Három sztár  
Berlinben:  

Június 1. szombat 17.00
Nosztalgia Táncestek

Június 1. szombat 8.00-12.00
Baba Mama Börze

 

Június 7. péntek 18.00 
Borklub

Június 4. kedd 19.00
Nemzeti Összetartozás Napja

 

Június 4. kedd 19.30-22.00
Filmklub – Kertmozi meglepetés 

Június 14-15. péntek-szombat
Kalászi Vigasságok – Nép- és 

Június 15. szombat

Dalinda

Boban Markovic 
Orkestar

 
 

 

Június 16. vasárnap 
Pilisi Kóstoló 

:
+36 (26) 401-069 

www.facebook.com/varjutar
www.koskarolymh.hu

VARJÚTÁR KÖNYVTÁR 

 Nyitva tartás:
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Óvodai hírekÓvodai hírek

Ovis leszek
A Telepi Óvodába április 26-án, 

az intézmény nyílt napján 72 család 
látogatott el. A szülők és a gyerekek 
nagy lelkesedéssel barangolták végig 
a Vidrák várát, a Katicák búvóhelyét, 
a Mókusok odúját és a Varázsszobát, 
kalózhajón vagy szivárványos autón is 
utazhattak. Hazafelé menet rengeteg 
jó szót kaptunk a családoktól:

„Én is ide jártam óvodába és na-
gyon jól esett, hogy az óvónénim a 
nevemre is emlékezett!”

„Érezhető, hogy szívüket-lelküket 
kiteszik a pedagógusok, jó érzés ezt 
látni!”

„Segítsenek, nem akar hazamenni 
a gyermekem! Rakjanak ki!”

Az utolsó gyermek sírva ment haza: 
„Anya hadd legyek már óvodás!”

Ezúton köszönjük az ovis családok-
nak, hogy együttműködésükkel segí-
tették a játszó délután megrendezését!

 TELEPI ÓVODA

Iskolánkból Hegyi Bálint továbbjutott az 
országos fordulóba, az előkelő 2. helyezést 
érte el. 

Ezüstérmes röplabdások
Diákolimpiát rendeztek március 29-én 

a Szentendrei Református Gimnázium-
ban. Iskolánkat a körzeti fordulón a 7. és 
8. osztályos lányokból álló csapat (Pelles 
Réka, Holkó Szilvia, Nagy-May Liliána, 
Bódi Fanni, Bagdi Fanni, Szekerczés Anita) 
képviselte. Tanulóink ezüstérmet szereztek, 
így a megyei döntőbe jutottak. Gratulálunk 
az ügyes lányoknak, valamint felkészítő ta-
náruknak, Vetró Mátyásnak!

Suliröpi Szentendrén
A Móricz Zsigmond Gimnáziumban 

rendezték meg március 31-én a bajnokság 
harmadik, egyben utolsó fordulóját. A diá-
kok (Pelles Réka, Holkó Szilvia, Nagy-May 

Liliána, Balogh Anna Bella és Szalai Ferenc) 
a nehéz körülmények ellenére remekül ját-
szottak, számos bravúros megoldást mutat-
tak a verseny során. Végül nagy csatában 4. 
helyezést értek el. Felkészítő tanáruk Vetró 
Mátyás volt. Nagyon büszkék vagyunk 
rájuk!

A versíró pályázat

Nagy örömünkre, kitűnő alkotások 
érkeztek a költészet napja alkalmából 
meghirdetett versíró pályázatra. Össze-
sen 28 szerzőtől 19 pályaművet bírálha-
tott a zsűri – társszerzők is voltak –, ezek 
közül hat bronzpennát, hat ezüstpennát és 
7 aranypennát nyert. Külön dicséret járt 
a 4.a osztály alkotóinak, akik egy csodá-
latos „vers csokorba” kötötték munkáikat. 
Köszönjük a verseny meghirdetését, lebo-
nyolítását Jeney-Till Melindának és Till 

Csabának.
Költészet napja

„A csoda nem a vers, hanem az őt befo-
gadó gyerek. A csoda a kapcsolat. A csoda 
az adomány, ami a költészet.” (L. Békési 
Júlia) Iskolánkban a diákok számára vers-
mondó versenyt rendeztünk. Emellett tanu-
lóink intézményünkben április 11-én Nagy 
László Adjon az Isten című versét mondták 
el együtt. Már hagyomány városunkban, 
hogy ezen a napon a Kós Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár épületében versmondó gá-
lával ünnepeljük meg a költészet napját. A 
rendezvényen idén is hat alsós és hat felsős 
tanuló képviselte iskolánkat.

Német Nemze  ségi Nap
Német Nemzetiségi Napunkat április 

12-én rendeztük meg a Művelődési Házban. 
Az estét a Nyitnikék Óvoda németes cso-
portja nyitotta meg, majd a műsort a Kalász 
Suli 1., 3., és 5. osztályos diákjai folytatták. 
A színvonalas műsorok után virslivel, üdí-
tővel vendégelte meg a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint a Német Nemze-
tiségi Egyesület a szereplőket. Köszönjük 
szépen a szervezők és a gyerekek munkáját! 
Németes munkaközösség

Iskolai hírek

 KALÁSZ SULI Futóbajnokság
Idén Dunakeszin rendezték meg a Diáko-
limpia Mezei Futóbajnokságot. Fábri-Nagy 
Sebestyén a 3. korcsoport 216 indulója 
közül a 8. helyezést érte el. Gratulálunk!

Labdarúgás
Diákolimpia körzeti döntőjén vettek 

részt a 7. és 8. osztályos fi úk 2019. március 
29-én. Tanulóink az izbégi sportpályán 
fociztak a szentendrei, a leányfalui és a po-
mázi iskolák diákjaival. Nagy elszántság-
gal, szép, okos játékkal a 4. helyet sikerült 
megszerezniük. A csapat tagjai: Petrikó 
Péter (kapus), Bernáth Soma, Szalai Ferenc 
(8. oszt. tanulók), valamint Holkó István, 
Laskai Levente és Marekkel Botond (7. osz-
tályos tanulók). Kísérőjük Nagy Zsófi a ta-
nárnő volt. Gratulálunk az ügyes játékhoz!

Regionális német szavalóver-
seny

Idén április 10-én rendezték meg Duna-
bogdányban a német nemzetiségi szavaló-
verseny regionális fordulóját, ahol a területi 
verseny legjobbjai mérették meg magukat. 

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA térségi idegen nyelvi verseny", melynek 
hosszú éveken keresztül a szentendrei Szent 
András Általános Iskola adott otthont. A ko-
rábbi szervező az előző tanév végén jelezte, 
hogy idén már nem tudják vállalni a verseny 
szervezését. Ezzel egy kedvelt és már jelentős 
hagyománnyal bíró verseny szűnt volna meg. 
A Szentistvántelepi Általános Iskola idegen 
nyelvi munkaközössége felvállalta a verseny 
szervezésével járó feladatokat és széleskörű 
összefogásnak köszönhetően továbbvitte az 
idegennyelvi tehetséggondozás járási szintű 
hagyományát. A verseny keresettségét mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy közel száz 
tanuló vett részt az április 5-én megtartott 
eseményen. A Visegrádról, Szigetmonostor-
ról, Leányfaluról, Szentendréről, Pomázról 
és Budakalászról érkező közel száz tanuló 
a nevező járási iskolák pedagógusai által 
összeállított feladatlapot oldották meg. A 
teszteket a gyerekeket kísérő pedagógusok 
jó hangulatú műhelymunka keretén belül 
közösen javították, majd az eredményeket 
iskolánk angol, német és informatika szakos 
kollégái dolgozták fel. A Telepi Suli 6.c osztá-

lyos szülői közössége fi nomabbnál fi nomabb 
szendvicsekkel és süteményekkel tették emlé-
kezetessé a Szentistvántelepen megrendezett 
versenyt. Az eredményhirdetésre a versenyt 
követő héten került sor. Az egyes évfolya-
mokon díjazott 1-3. tanuló, illetve felkészítő 
tanáraik  Rogán László polgármester úrtól 
és Verebélyi Ákos tankerületi igazgató úrtól 
vehették át jutalmukat. Köszönjük a verseny 
megszervezésében együttműködő járási és 
szentistvántelepi pedagógusok, valamint a 
szülői közösség munkáját, a Váci Tankerületi 
Központ fi nanszírozását és Budakalász Város 
Önkormányzatának támogatását! Iskolánk 
tanulói kiemelkedő eredményt értek el. Az 
angol nyelvi versenyen a 6. évfolyamon Hor-
váth Zétény második, Urkuti Péter harmadik 
lett, a 7. osztályosok között Kéri Ádám az 
első, a nyolcadikosok között Török Emma a 
második, Orosz Balázs pedig a harmadik he-
lyet szerezte meg. A német nyelvet tanulók 
közül Pál Zalán hatodik osztályos tanulónk 
emelkedett ki harmadik helyezésével. Büsz-
kék vagyunk diákjaink és a felkészítő tanárok 
munkájára!

Felföldi Alíz és Jónás Ábel képviselte 
iskolánkat a Kaán Károly Országos Termé-
szet- és Környezetismereti Verseny április 
26-án rendezett megyei fordulójában Tápi-
ószentmártonban. Tanulóink a tesztírásból 
és terepgyakorlatból álló versenyfeladatokat 
eredményesen teljesítették: Alíz a 7., Ábel a 
13. helyen végzett. Gratulálunk tanulóinknak 
és felkészítő tanáruknak, Koltainé Rakics Ri-
tának.

Április közepén a Digitális témahét kere-
tén belül a Dr. Code informatika szakkörök 
szervezője iskolánk hetedikes és nyolcadikos 
tanulóinak tartott robotika foglalkozásokat.
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A Parlamentben jártunk 

Magyar irodalomból a Szülőföldem 
szép határa témakör egyik olvasmánya 
a Parlament, ezért szerettem volna, ha 
a gyerekek a valóságban is láthatják a 
mi gyönyörű Országházunkat.

A látogatást megelőző két magyar-
órán megpróbáltam nekik bemutatni, 
elmesélni az építésével kapcsolatos 
tudnivalókat és érdekességeket. Olyan 
dolgokra is felhívhattam a fi gyelmüket, 
amikről az idegenvezető nem beszélt. 
Örömmel és ismerősként nézték azo-
kat is.

Jó hír, hogy a magyarországi általá-
nos és középiskolai csoportok számára 
a látogatás díjmentes, sőt számunkra 
az utazás költségét is Budakalász Város 
Önkormányzata biztosította. Köszön-
jük a támogatásukat! 

Konkolyné Kazsu Monika és a 4.b osztály

A WWF Föld Órája Kis lépé-
sekkel a nagyobb cél felé

Március 30-án este fél kilenc és fél tíz 
között világszerte sötétbe borultak a prog-
ramhoz csatlakozó városok díszkivilágí-
tásai. A kampány célja, hogy kifejezzük 
elkötelezettségünket bolygónk megóvása 
iránt. A fények lekapcsolása csak egy szim-
bólum: a WWF Föld Órája valódi üzenete 
az, hogy mindannyiunk felelőssége és ér-
deke elindulni a fenntarthatóság útján. Az 
Örökös Ökoiskola címet viselő iskolánk fő-
bejárata fölött mi is lekapcsoltuk a fényeket 
és körülbelül száz gyermek, szülő és peda-
gógus társaságában gyertyával, mécsessel, 
fáklyával a kézben bejártuk Szentistvánte-
lep utcáit.

Tehetséggondozás Szen  st-
vántelepen

A Szentendrei Járás tanulóinak egyik 
kedvelt tehetséggondozó eseménye a "Kis-

Készülődünk a tanév végére

Húsvétra hangolódva változatos te-
vékenységeket találtak ki az óvónők a ki-
csiknek. A kézműves délutánon a szülők 
is együtt alkothattak csemetéikkel a cso-
portokban. Idén ezzel a programmal vette 
kezdetét a tanév végi hajrá, amelyre min-
den csoport lázasan készülődik.

Az április végi bemutatkozó délelőttön 
a leendő óvodások és szüleik bejárhat-
ták az óvodát, megismerkedhettek a cso-
portokkal és az óvónénikkel. Következő 
ünnepségünk az Anyák napja lesz, amire 
minden csoportban lázasan készülnek a 
gyerekek.

Ezt követi majd az óvoda legnagyobb 
programja: a Nyitninap, gazdag program-
kínálattal, kézműves tevékenységekkel, 
akadálypályával, légvárral, arcfestéssel, és 
az idei témánknak megfelelően most állat-
simogatóval!

Szeretettel meghívunk minden 
budakalászi kisgyermekes családot 
a Nyitninapra, május 18-án 9 órától 
egy vidám és mozgalmas délelőttre, 
a Szalonka utcai épületbe!

A programok sorát a gyermeknap zárja.

Mayer Adrien

 NYITNIKÉK ÓVODA

1% 
a bölcsőde 

javára
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Budakalászi Bölcsődés Gyermekekért 

Alapítvány az idei évtől jogosult fo-
gadni a SZJA 1%-át!

Önöknek semmibe sem kerül, csupán 
1 perc odafi gyelést igényel az adóbe-
vallás kitöltésekor, hogy az éves sze-

mélyi jövedelemadójuk (SZJA) 1%-ának 
összegét a mi bölcsődei alapítványunk-

nak támogatásként felajánlják.  Az 
így felajánlo   összeget az alapítvány 

a bölcsőde szakmai munkájára, a gye-
rekek nevelését-gondozását segítő 
eszközök fejlesztésére fordítja. Az 

adóbevalláskor szükséges nyilatkozat 
megtételéhez az alábbi adatok szük-

ségesek:

BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDÉS 
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18625457-1-13
A kuratórium tagjai és a munkatársak 
nevében köszönjük támogatásukat, 

segítő együ  működésüket!
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„Akármilyen szegényen, nekem mindenkor, 
a mindenem a család volt”

Ma Benczédi Dénesné Rozika fogad minket Táncsics utcai kis lakásában. 
Az Idősek Klubja innen karnyújtásnyira található, így mindennapjainak 
jelentős részét tölthe   összetartó közösségben. Hamarosan megtudjuk, 
hogy a sugárzó arc mögö   súlyos éle  apasztalat és gyerekkori traumák 
bújnak meg. 

 Honnan származik, Rozika? 
Meséljen korai éveiről! 

Az alföldi tanyavilágba születtem 
1941-ben Bugacon. Tizenegyen voltunk 
testvérek, a felnőtt kort öten, lányok 
értük meg. A szüleim kommenciós 
cselédek voltak, gazdákhoz szegődtek 
el dolgozni. A tanyasi világban éltünk 
elzártan, én se fi út, se rokont ott nem 
láttam. Apám kemény ember volt, tar-
tottam tőle. Hatévesen kiadták disznó-
pásztornak, egy marék szalmán aludt, 
azt evett, amit talált. Születésemkor fi út 

vártak, hiszen a mezőgazdaságban elkelt 
volna a segítség. Amint napvilágot lát-
tam, apám csalódásában visszadobott az 
ágyra, nem kellettem. Szüleim egyszerű 
paraszt emberek voltak. 1944-ben híre 
ment az Alföldön, hogy a Délvidéken 
bérelhető földhöz lehet jutni, így köl-
töztünk Cservenkára. Amikor Bácskát 
elérték a szovjet-jugoszláv-magyar har-
cok és a területet feladta Magyarország, 
vissza kellett jönnünk lakóhelyünkre. 
Fedetlen vagonokba tereltek minket, 
egy darab rongyba csavarva hoztuk va-
lamennyi holminkat. Húgomat anyám 
a karján tartotta, én háromévesen a 
vagon sarkában zokogtam. Nekem az 
ölelés mindig nagyon hiányzott, de 
abban a világban nem jutottam hozzá. 
Sokat rettegtem, folyton féltem. Sze-
ged környékén egy gyerektelen család 
aztán elkönyörögte a húgomat. Néhány 
évre odaadták, jó körülmények közé, 
biztonságba, hiszen nekünk a napi étel 
is gondot okozott. Hazakerülve láttuk, 
hogy a szomszéd gazdaság terjeszkedni 
kezdett, már a tanyasi földeket is ők 

művelték a háború után. Így Hartán egy 
külterületi tanyán raktak ki minket, ahol 
már az ablakokat is eltüzelték. Kiküldött 
anyám minket, hogy tüzelni valót gyűjt-
sünk. A földeken találtunk némi fagyott 
tarlót, alig tudtuk kikaparni. Kukorica-
szárral, szalmacsomóval gyújtottunk 
be, fa nem volt az Alföldön. Találtunk 
egy hordó árpát, megőröltük, készítet-
tünk belőle egy kis tésztát. Nem tudom, 
anyám miből főzött, de valamit mindig 
talált. Az, hogy nem haltunk éhen, neki 
köszönhető.  

 Hova járt iskolába? Milyen kö-
rülmények közt nevelkedett? 

Állampusztán volt egy börtön két ki-
lométerre tőlünk. Oda jártunk iskolába, 
amikor nem a földeken dolgoztunk. A fe-
győrök családjainak jómódú gyerekeivel 
együtt tanítottak minket. Messze volt az 
iskola, mi rongyokban jártunk oda télen 
is. Egyszer érkezett egy szállítmány, az 
amerikaiak adománya. Volt benne egy 
szép, nagy, barna cipő. Kitömtük és 
egyik nap én vettem fel, másik nap a 
nővérem. Szél volt, metsző hideg. Ha-
zafelé jövet az iskolából anyám szaladt 
elénk egy nagykendővel és takargatott 
be minket. Később Dunakömlőre kerül-
tünk Paks mellé. A kitelepített svábok 
hátrahagyott, gazos területeit műveltük. 
Nővérem szántott, nyakában a gyep-
lővel irányította a lovat. Apám mellett 
én is sokat dolgoztam, arattunk, a szé-
nát petrencébe gyűjtöttük. Fontos volt, 
hogy petróleum, lámpabél és só mindig 
legyen otthon. A falu közepén volt egy 
kút, onnan hordtuk mosófazékban a 
lovainknak a vizet. A rét minden ehető 
növényét felkutattuk, ettünk pipacsot, 
papsajtot, akácvirágot. Udvarlóm nem 
volt, nem is mertem volna hazavinni, 
hiszen még egy konyharuhánk sem volt. 
A beszolgáltatás idején a fi náncok felvo-
nultak a padlásra. Csak egy kupac árpát 
találtak, de azt is elvitték.  

 Hogyan került Budakalászra? 
Az igazi életem akkor kezdődött, 

amikor tizenkilenc évesen egy ismerő-

sömön keresztül a nővéremmel munkát 
kaptunk itt a Gyógynövénykutatóban. 
Dorojcsák úr volt a telep akkori veze-
tője. Parasztmunkát végeztem, mégis 
örültem, hogy pénzt és szállást kaptam 
érte. A mostani Nyitnikék Óvoda mö-
götti női szállón laktunk. Ezek voltak a 
boldog, fi atal éveim! Ekkor vettem meg 
az első rendes ruhámat. A Gyógynö-
vénykutatóban 300 fajta mákot, ősziró-
zsát, levendulát termesztettünk. Ez egy 
csoda volt! Ekkor már néha kifl it is tud-
tam reggelizni. Gyalog jártunk le vidám 
csapatokban a lányokkal a Duna-parti 
földekre. Boldog voltam, mert minde-
nem megvolt: rádió, villany, fürdőkád! 
Begyújtottunk, vizet forraltunk, majd 
kettesével ugráltunk a kádba. Harza 
néni főzött nekünk a Kolóniáról. A Sport 
utcai gyapjúszövőgyárba, majd a Lenfo-
nógyárba kerültem később szövőnőnek. 

 Hogyan alapított családot? 
Hogy él ma? 

1964-ben férjhez mentem és a Kál-
vária utcába költöztünk a pincék mellé. 
A kis lakásban éppen elfért a vaságy, 
a sparhelt és egy szekrény. A kijárati 
ajtó úgy meg volt vetemedve, hogy a 
résbe tett rongyszőnyeg odafagyott. 
Ilyen körülmények közt telelt itt át első 
gyermekem babaként, Rozika. Később 
megszületett Dénes fi am, majd Anikó. 
Imádtam őket! A gyári köpenyemben 
jártam, más ruhám nem volt. Lavórban 
mostam a másoktól kapott gyerekruhá-
kat, cipőket. Később a Rózsa utcában 
építkeztünk kölcsönből, kétkezi mun-
kával, nehezen. Férjem beteges volt, sok 
időt töltött szanatóriumban. A gyerekek-
kel próbáltam boldogulni, de még ké-
ményünk sem volt, a füstös konyhában 
laktunk. Dajkaként és boltosként is dol-
goztam. A férjemmel harminc év után 
elváltak útjaink. Ebbe az önkormányzati 
lakásba kerültem. A családomra mindig 
számíthatok! A válásom óta magamra 
találtam, kinyílt számomra a világ. El-
mondhatom, hogy akármilyen szegé-
nyen, nekem mindenkor a mindenem, 
a család volt.

Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet! Közélet

Örömmel és büszkeséggel tudatjuk, 
hogy a XVI. Bakony Virágai Szólótánc-
versenyen, 10 indított táncosunkból 
7 megkapta a Bakony Virága díjat, és az 
egész csapatot dicsérték.

A zsűri örült, hogy egyéniségeket lá-
tott, mert a táncok alapján nem tudta 
megállapítani, hogy egy műhelyből 
valók a gyerekek és ugyanaz a felkészítő 
tanáruk. Nekünk ez volt a legnagyobb 
dicséret.

Egy kollégám szerint Gyurinka Vince 
szinte jobban táncolta a benedeki pon-

tozót, mint ő. Ez ugyancsak szívmelen-
gető volt.

Az indulók: Bagi táncokkal indult Fekete 
Boróka – Bubán Máté és Istók Zselyke – 
Kravecz Máté, a Palánta csoportból. Itt 
kiemelték a friss csárdás szép bukóit és 
az emeléseket, továbbá a táncosok szép 
és igényes öltöztetését és a hajfonásokat.

Visai táncokat táncolt Soós Tünde – 
Király Csaba és Gődény Boglárka – Ki-
rály Csaba (mint kísérő) a Lenvirág Ifi  
csoportból. Őket is dicsérték, kiemelve 
Csabi „tiszta, ellentmondást nem tűrő 
paraszti” táncát és itt is az igényes öl-
töztetést.

Magyarszentbenedeki szegényest és 
pontozót táncolt Gyurinka Vince (Len-
virág, Lenvirág Ifi ), aki lázas betegen 
jött el a versenyre! Kiemelték az erőt és 
a pontosságot.

Pálpataki táncokat táncolt Halmai 
Réka és Hermesz Benedek (Lenvirág, 

Lenvirág Ifi ). Hozzájuk nem is írtak 
semmit, csak hátradőltek és élvezték a 
produkciót. A zsűri szerint ők voltak az 
egész verseny egyik legkiemelkedőbb 
párosa.

Gondoltuk, ezt megosztjuk egész Bu-
dakalásszal, legyetek rájuk ti is büszkék!

Leidinger Dömötör

15 éves a rozmaring szerb táncegyü  es
A Rozmaring Szerb Táncegyüttes 

2004-ben alakult olyan felnőttekből, 
akiknek mindig is vágyuk volt a kör-
nyékbeli (Pomáz-Budakalász-Szent-
endre) szerb bálokban, táncházakban 
táncolt lépések elsajátítása. A csapat-
hoz magyarok, és a 3 évszázada Ma-
gyarországra települt szerb családok 
leszármazottai egyaránt csatlakoztak. 
A Ruzmarin Szerb Hagyományőrző 
Egyesületet 2015-ben alapították, tagjai 
olyan, a  balkán kultúra iránt rajongó 
felnőttek, akik munka, család mellett vá-
lasztották fő hobbijuknak a szerb táncok 
megtanulását és bemutatását a nagykö-
zönségnek. Három éve gyerekcsoporttal 
gazdagították egyesületük munkáját. 
Tevékenységük során nagy hangsúlyt 
fektetnek a hagyományőrzésre, rend-
szeresen tartanak táncházakat is, ahol 
állandó kísérő zenekaruk, a Ruzmarin 
FolkeStars húzza a talpalávalót.

 A kezdeti lépésekből koreográfi ák 
születtek, melyeket nagy sikerrel mu-
tatnak be környékbeli rendezvényeken. 
Repertoárjukban ma már magyaror-
szági szerb és bunyevác táncok mellett 

sumadijai, Leszkovác, Nis, Crna Trava, 
Ne gotin környéki, vlach, koszovói tán-
cok is szerepelnek. 2010-ben a Magyar-
országi Néptáncszövetség minősítéssel 
ismerte el a magyarországi szerbek ha-
gyományait feldolgozó koreográfi ájukat.

Ma már állandó szereplői a ma-
gyarországi néptánc fesztiváloknak, 
külföldön szerepeltek a Zombori 
néptánctalálkozón, Belgrádban a Di-
aszpórában élő Szerb Tánccsoportok 
fesztiválján, Olaszországban Nimis 
város karneválján, Horvátországban 
Pag szigetén. 2015 októberében részt 
vettek Novi Sadon a kolo tánc Guinness 
rekordjának felállításában. 2016-ban 
Niš-ben vendégszerepeltek egy helyi 
táncegyüttes meghívására, 2017-ben 
nagy sikerrel adtak elő a magyarkani-
zsai (Kanjiza, Szerbia) nemzetközi tánc-
fesztiválon és Smederevska Palankán a 
I. Veterán Tánccsoportok találkozóján. 
2018-ban gyerekcsoportjuk a szerb ál-
lami televízió Zikina Sarenica című mű-
sorában szerepelt élő adásban, felnőtt 
csoportjuk pedig a zlatibori nemzetközi 
veterán tánctalálkozón táncolt. Az Egye-

sület gyerekcsoportja példátlan kap-
csolatot ápol a deszki Bánát Kulturális 
Egyesület gyerekcsoportjával, gyakran 
adnak elő közös produkciót magyaror-
szági és szerbiai rendezvényeken.

Az egyesület tagjait, a felnőtt és gye-
rekcsoport táncosait egyaránt a szerb 
kultúra, a folklór, táncok, a népzene 
szeretete köti össze, életük jelentős része 
a szerb hagyományok ápolása jegyében 
zajlik – attól függetlenül, hogy rendel-
keznek-e szerb gyökerekkel vagy sem. 

Minden budakalászit szeretettel 
várnak 2019. május 11-én jubile-
umi rendezvényükre!

Lenvirág Hírek

Gyógynövénykutató Intezet 1960



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM    2019. MÁJUS 6.24 25

Közélet

Városunk szépkorú polgárát köszöntö  ük

Takács Lajost április 10-én, kilencve-
nedik születésnapja alkalmából köszön-
tötte Rogán László polgármester. 

Lajos bácsi testileg, szellemileg és 
a kedélyét illetően is kiváló állapotban 

van, ma is jól beszél 
németül, angolul, 
franciául, ez utób-
biból  még most is 
képezi magát. 

Takács Lajos 
nagyon gazdag éle-
tutat tudhat maga 
mögött, nagy tisz-
teletet érdemelve 
ki mindannyiunk 
részéről. Lajos bácsi 
Székesfehérváron 
született 1929-ben. 

Édesapja katona volt, ezért sokszor kel-
lett költözniük. A szülői példát követve 
Lajos bácsi is katona lett, helyettes ír-
noktiszt a légvédelemnél. Hadapródi 
iskolába 1944-ben ment Nagyváradra. 
A front közeledtével került Németor-

szágba, ahol hadifogságba esett és 1946-
ban szabadult. Hazakerülve géplakatos 
lett, majd pedig a magyar hadseregben 
teljesített szolgálatot. Feleségét, Kecs-
keméti Évát, 1952-ben ismerte meg 
Nyíregyházán, aki a kereskedelemben 
dolgozott, később boltvezető lett. Egy 
lányuk született, Edit, aki Budakalászon 
nagyon hasznos közéleti tevékenységet 
végez az Egészségklub tagjaként, vala-
mint a Polgármesteri Hivatal csapatát 
is erősíti. Lajos bácsi több városban is 
élt, végül 1981-ben telepedett le Budaka-
lászon, miután nyugdíjba vonult. Lajos 
bácsi lánya, veje, és három unokája 
társaságában boldog, kiegyensúlyozott 
életet él. 

Isten éltesse még egészségben sokáig, 
ilyen derűsen!

Katona Sándorné Margit nénitől búcsúztunk

Április 17-én helyezték örök nyuga-
lomra a Klisovác utcai Római katolikus 
temetőben a Budakalászi Általános Is-
kola egykori tanárát. Családja, kollégái 
néhány kedves sorral oldalainkon is el-
búcsúztak Margit nénitől.

Unokája üzenete:
„Mély fájdalommal tudatom, hogy 

drága nagymamám, Katona Sándorné, 
a Budakalászi Általános Iskola Margit 
nénije április 7-én, méltósággal viselt 
hosszú szenvedés után 90. életévében 

elhunyt. Emléke szívünkben örökké él!” 
(Író Zsuzsanna)

Földi Ilona, Cila néni búcsúzása régi 
kolléganőjétől: 

„Katona Sándorné Schieszl Margit 
1930-ban született Budakalászon, és 
itt is élte le egész életét. Első munka-
helyét tanítóként foglalta el szülőfa-
lujában 1953-ban. Feladata a napközi 
otthoni élet alapjainak kialakítása, 
a gyermek-szülő-iskola összhangjá-
nak megteremtése volt. A nehéz sorsú 
gyermekek és családjuk felkarolását 
a legfontosabb feladatai közé sorolta: 
hosszú évekig ifjúságvédelmi felelős 
volt. Osztályfőnökként eredményesen 
dolgozott, tanulóival még a nyári sza-
badsága terhére is törődött. Munkáját 
az iskolavezetés méltányolta, hivata-
los elismerést is kapott, többek között 
Miniszteri Dicséretben részesült. Az 
iskolai munkaközösségek feladataiból 
példamutatóan vette ki a részét, fi atal 

kollégáit szakmailag segítette. Évekig 
a helyi pedagógus szakszervezet veze-
tője volt. A község munkájában tanács-
tagként vett részt. Családjában – férje 
halála után – az első számú összetartó 
erő lett. Gyermekei közül (Mária és 
Sándor) főként leányát „fertőzte meg” 
a szakma szeretetével: ő is tanító lett, 
aki iskolaalapító igazgatóként vonult 
nyugdíjba. Margit néni nyugdíjas 
éveiben korábbi egészségi problémái 
felerősödtek. Családja szeretettel és 
gondoskodással vette körül, különö-
sen lánya és veje hozott sok áldozatot. 
Most, hogy eltávozott közülünk, megál-
lapíthatjuk: gazdag és teljes életet élt. 
Nemcsak szakmájában teljesedett ki, 
hanem látta felnőni unokáit, cseperedni 
dédunokáit is. 

Drága Margit néni, emlékét szere-
tettel és tisztelettel őrző kollegái nevé-
ben búcsúzik Földi Ilona, aki személyes 
hálával is tartozik.”

Anyakönyvi hírek
Szeretettel köszöntjük 
Budakalász áprilisban született 
legifjabb polgárait:

Újszülöttek Gacsári András
Nagy Simon Péter
Patócs Flóra Beáta
Zsiga Zille Mária. Jó egészséget kívánunk nekik!

Öt évvel ezelőtt a Nemzeti Szívprogram 
keretén belül, városunkban komplex vizs-
gálatot végeztek a Budapesti Városmajori 
Szív- és Érgyógyászati Klinika szakorvosai. 
A vizsgálatok célja a szív- és érrendszeri 
kockázatok felmérése volt a felnőtt buda-
kalászi lakosok körében.

A vizsgálatra előzetesen telefonon kel-
lett jelentkezni, majd a megadott időpont-
ban a Budai út 31. szám alatt ideiglenesen 
kialakított rendelőben a vizsgálatra megje-
lenni. A célzott beszélgetések, a vizsgálatok 
és az orvosi műszerekkel mért eredmények 
elemzése alapján a szakorvosok komplex 
képet kaptak az egyén egészségi álla-
potáról.

Az erről készített írásos értékelés egy 
példányát hivatalos formában kézhez kap-
ták az érintett személyek, azzal a zárszóval, 
hogy 5 év múlva a kutató munka folytató-
dik. Azóta eltelt az 5 év. A Budakalászi Hír-
mondó 2019. márciusi és áprilisi számában 

már olvashattak a korábbi vizsgálat folyta-
tásáról, a kérdőíves felmérés részleteiről. 
Akinek fi gyelmét a megjelent tájékoztató 
elkerülte, ajánljuk annak utólagos meg-
ismerését. Az ott leírtak alapján kezdik 
meg a munkát az ARIOSZ Kutató-
intézet kérdezőbiztosai 2019. május 
6-án.

A kérdezőbiztosok megbízó levéllel és 
igazolvánnyal rendelkeznek. Miután azo-
kat megmutatták, kapnak tőlük egy Önök-
nek szóló levelet, amelynek aláírói Rogán 
László Budakalász polgármestere, és Prof. 
Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem 
rektora, a Városmajori Szív- és Érgyógyá-
szati Klinika igazgatója. Ezzel a dokumen-
tummal megbízható személyek keresik fel 
Önöket. 

Bárki ez ügyben becsenget Önökhöz, el-
sőként kérjék a megbízó levelet és igazolvá-
nyokat, csak ezt követően engedjék be őket 
lakásukba. Amennyiben nincsenek otthon, 

a kérdezőbiztos egy „Ariosz Kutatóintézet” 
fejlécével ellátott értesítőt dob be a posta-
ládájukba, amely a sikertelen megkeresés 
tényét, egy újabb időpont megjelölését, 
valamint a kérdezőbiztos elérhetőségét tar-
talmazza.

Kérjük, hogy ebben az esetben három 
napon belül mindenképpen jelezzenek visz-
sza a megadott telefonszámon, hogy a levél-
ben megjelölt időpont megfelel-e Önöknek. 
Amennyiben nem kívánnak a programban 
részt venni, kérjük ezt is jelezzék a mega-
dott telefonszámon. A kutatás befejezését 
követően a megkérdezettek visszajelzést, 
értékelést kapnak állapotukról. 

A korábban megkezdett kutató-
munka sikere érdekében nagyon 
fontos az önök ismételt közreműkö-
dése!

Budakalász, 2019. április 26.

Május 22. szerda: WEKERLE-TELEP

Indulás: HÉV Budakalász  9:05. A Bat-•
thyány tértől metróval a Blaha Lujza
térig, onnan 99-es  autóbusszal  a Kós
Károly térig. Séta a  műemléki  jelen-
tőségű területté nyilvánított Wekerle-
telepen idegenvezetéssel.

Június 12. szerda: RÁCKEVE

Indulás: HÉV Budakalász  7:18, majd 6-
os és 2-es villamossal a Közvágó
hídig. Onnan a 8:35-kor induló HÉV-
vel Ráckevére.
Program: Ráckeve nevezetességeinek
megtekintése: Szerb Ortodox temp-
lom, Tűztorony kilátó, Hajómalom,
Csónakos piac, sétahajózás, stb.
Szervező: Kecskés Éva, tel: 341 358,
70/2542906, e-mail: kecskes.eva@t-on-
line.hu

AZ EGÉSZSÉGKLUB PROGRAMJAI

KIRÁNDULÁS

www.bkegeszsegklub.hu 

bkegeszsegklub@gmail.com

ORVOSI ELŐADÁS
A májusi előadást  

JÚNIUS 4-ÉN KEDDEN 18 ÓRAKOR

tartjuk 
a Faluház fsz. nagytermében.

Előadó:
Dr. Márky Ádám

életmódorvostan szakorvos, 
a Nemzetközi Életmód Orvostani Társaság

első magyar életmód szakorvosa, az
Amerikai Életmód Orvostani Társaság tagja 

Az életmód orvoslás - a betegségek alap
kiváltó okait megcélozva - komplex életmód-
beli eszközöket (táplálkozásterápia, mozgás-
terápia, mentálhigiénia) használ az élet-
móddal összefüggő betegségek megelő-
zésében, gyógyításában, a betegség előreha-
ladásának lassításában. Az életmód alapú
betegségek rohamos terjedése nem csak az
egyénre, de a társadalomra is olyan, egyre
növekvő mértékű terhet ró, amellyel már most
is nehezen tudunk megbirkózni.

KLUBNAP

Május közepéig befejezzük klubházunk
utcafronti termének rendbe tételét. A
jövőben szükség esetén abban a terem-
ben is helyet tudunk adni kisebb lét-
számú rendezvénynek, foglalkozásnak.
Ezúton is köszönjük a Viola Egyesület,
tagjaink közül pedig Bellovits Klára, Biró
Anna, Kbáb Ferenc, Lazanyi Edit, Németh
Erika, Németh Hilda és a pingpong csapat
munkáját!

Május 16. 17h KLUBHÁZ: PALÁNTACSERE

Vezeti: Lontainé Hegymegi Erzsébet

HALLÁSSZŰRÉS
2019. május 16-án 10 - 13 óra között

az Egészségklub klubházában
Szentendrei út 24. (az udvarban balra).
Az előzetes jelentkezéseket fogadja: dr.
Csobod Judit szerdán és pénteken este
18-tól 20 óráig. Tel.: 06 30 564 2348 vagy
(26) 341 672. Szükség esetén halláscent-
rumba vagy szakorvoshoz irányítás.
Hallókészülék karbantartási tanácsok.
A szűrés mindenki számára ingyenes.

Főzőcsapatainkkal idén is helyt állunk
majd a Pilisi Kóstolón, június 16-án.
Ezután nyári szünet következik. Szeptem-
ber elején nyitjuk a 2. félévet.

Életmód alapú betegségek: a szív- és érrend-
szeri betegség, a cukorbetegség, a pszichés
problémák, a krónikus légzőrendszeri és a da-
ganatos betegségek. Forrás http://medicalon-
line.hu/gyogyitas/cikk/uj_elnokseg_az_eletm
od_orvoslasban

Orvosi előadásainkat támogatja:
a Szentendre és Vidéke

Praxisközösség

Nemzeti Szívprogram 
Budakalászon

Rogán László
polgármester

Garami Lászlóné
Népjóléti Bizottság 

tagja

Egészség
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2Tim2:11-13 „Igaz beszéd ez: Ha 
vele (t.i. Krisztussal) együtt haltunk 
meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tű-
rünk, vele együtt fogunk uralkodni is. 
Ha megtagadjuk, ő is megtagad min-
ket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, 
mert önmagát meg nem tagadhatja.”

A kutyaugatás árván hullott a néma 
falu sötétjébe, amint a cigány lassan el-
hajtott az elhagyatott erdélyi település 
táblája mellett. Az egykori öregek már 
javarészt a templomkertben gyülekez-
tek, a fi atalabbak pedig nem várták 
meg, hogy itt érje őket az Ősz, s ment, 
ki merre látott. A falu csaknem kiürült. 
A nyakas magyar s pár esett sorsú ci-
gány maradt csupán. Ő is a napnyugat 
mögötti vidékek boldogabb dombolda-
lairól érkezett vissza hosszú távollét 
után látogatóba. Egy angol hercegi 
családnál volt házi zenész – ilyen apró 
zárványokba szorult vissza az egykori 
európai arisztokrata élet. Bár pénze 
tenger, érezte, valami fontos eltörött 
Európában. A szavak jelentése mind 
torzszülött lett, az emberek új fároszok 
fényét kezdték keresni, de csak a sötét-
ségig jutottak. Felrémlett a régi falusi 

templom, az énekek, a holt szülők arca, 
akik a gyülekezetbe vitték őt, hogy ne a 
vásott cigánysors jusson neki osztály-
részül. Haza kell jönnie, gondolta, mert 
kell legyen valami láthatatlan lián, 
amibe még belekapaszkodhat az ember, 
amit talán otthonnak, vagy gyökerek-
nek hívnak. Sok év előtt itt magyarázta 
neki Álmos bácsi, a vén presbiter, aki 
favágó volt, hogy a léleknek saját fi zi-
kája van. Nem volt tanult az öreg. A fi -
zikáról is csak annyit tudott, amennyit 
az alázuhanó fenyők tanítottak neki, 
mégis sokat tudott az életről. Olyan 
ez, mesélte, mint amikor odasújtok a 
fejszével s a törzs visszaüt ellenkező 
irányú erővel. Ha megtagadom Istent, 
egységünket az Úr Jézussal én hasí-
tom ketté: törvényszerű tehát, hogy ő 
is megtagad engem. Megtagadódom. 
Saját erőkifejtésem hat vissza énrám. 
A szándék, a cselekvés ebben az enyém. 
Azé’ Isten több mint fi zikatanár s, hogy 
legyen min tűnődnie a lélek diákjának, 
hozzátette még: „ha hűtlenek vagyunk, 
ő hű marad”. A miattam, értem és he-
lyettem elszenvedett kereszthalál áldo-
zata érvényben marad függetlenül az 
én tagadásomtól. És látott a világ má’ 
olyan csodát, hogy egy istentagadó 
emberből a Krisztus katonája lett. Pál 

apostol is példája ennek. Így szólt hozzá 
a mennybement Krisztus miko’ vakító 
világosságban útját állta Damaszkusz 
felé menet: nehéz neked az ösztöneid 
ellen rugódoznod. A lélek cölöpözése, 
az ösztöneink, tehát Krisztus-ellenesek. 
Atyáinktól örökölt hiábavaló termé-
szetnek nevezi másutt az írás. (1 Péter 
1:18). Míg mi istentagadásban, tudato-
san vagy ösztönösen Krisztustól távol 
éljük életünket, addig Krisztus áldozata 
változatlan erővel és érvényességgel 
int felénk a menny kapujából. A lélek 
fi zikájában az idő tehát nem a tér tu-
lajdonsága, hanem a hűségé. S büszkén 
mutatta Áprily Lajos szépséges ének-
fordítását, bizonyítandó, hogy milyen 
jól beszélt: „Ó Jézus, most kopogtatsz, 
sebhelyes még a kéz; Könny marta ked-
ves arcod oly búsan intve néz. Ó, áldott, 
drága jóság, mely ennyit tűrve vár! Ó, 
bűnök szörnyű bűne, mely téged így 
kizár.”  (Református énekeskönyv 457)
És arra gondolt ott a kocsiban a cigány, 
hogy jó volna, ha az öreg Európa is ha-
zatalálna a maga Álmos bácsijához, s 
a nagy Fizikatanárhoz. A templomto-
rony éjfél szavát kongatta s a hajnal 
ígérete úszott a légben.  

Glasz Péter, presbiter

Élet keresztyén szemmel

A lélek fi zikája

Katolikus hírek

Nagy hálával tekintünk vissza az idei 
év első hónapjaira, mert nagyon sok po-
zitív eseményben lehetett részünk, öröm 
volt megtapasztalni a közösségi összefo-
gás erejét, az összetartozást, az erőfeszí-
tést másokért, a csendben meghallgatás 
és a mellé állás felemelő pillanatait. 

Januárban egy nagylelkű magán fel-
ajánlásnak köszönhetően több, mint 
1000kg fabrikettel segíthettük a csa-
ládokat, magányos rászorulókat, majd 
egy önkormányzati felajánlásának kö-
szönhetően 50 tartós élelmiszer csoma-
got oszthattunk szét a nehéz helyzetben 
lévők között. 

Az idei évben minket ért a meg-
tiszteltetés, hogy 6 budakalászi család 
részvételével nálunk kerülhessen sor 
a Drogerie Markt sajtó-nyilvános, ün-
nepélyes pelenka átadójára, melyen a 
babák 25-25 nagy doboz pelenkát kap-
tak támogatásként.

Márciusban Pipó József bűvész mu-
tatványaival varázsolta el a pszichiátria 
betegeit, majd a hónap végén az egye-

sített Rák Béla Combo, Valami Swing, 
Czinege Banda és Makk Brothers gitár-
játéka kápráztatta el a betegeket. Mind-
két alkalmat közös sütizés koronázta 
meg, melyre a házi süteményeket a bu-
dakalászi háziasszonyoknak köszönhet-
jük már igen sokadik alkalommal.

Márciusban első születésnapját ün-
nepelte a helyi időseknek szervezett 
Szöszmötölő foglalkozásunk, melyen 
vidám, kötetlen formában beszélgetünk 
az adott hónap éppen aktuális témáiról, 
érdekességeiről, kézműveskedünk saját 
kedvünkre és persze másoknak is örö-
met okozva.

 „Álarc nélkül – autizmussal élő fi a-
talok jelene és jövője” címmel előadást 
szerveztünk a Művelődési Házban, me-
lyen Pető Judit, valamint tapasztalati 
szakértőként autista tanítványai voltak 
a vendégeink. Az előadás egyfajta kü-
lönleges szemléletet, látásmódot adott, 
amivel a résztvevők bepillanthattak az 
autista fiatalok különleges világába, 
melynek folytatásaként március végén 
a Csillagfény Autista Kórus megindító 
koncertet adott a Szentistvántelepi 
Katolikus Templomban. Ezzel párhu-

zamosan egy szülőcsoportot is sikerült 
elindítanunk, az autizmus spektrum-
zavarral- és/vagy Asperger tünetcso-
porttal élő gyermeket nevelő családok 
számára, mely lehetőséget nyújt, hogy 
a szülők megtapasztalhassák a többi 
csoporttag odafi gyelését, támogatását, 
visszajelzését. 

Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjté-
sünkön 700kg tartós élelmiszer ado-
mányt kaptunk, melyből több, mint 100 
„tartós-szeretet” csomag készült, melyet 
önkénteseink még Húsvét előtt kiszál-
lítottak a helyi nehéz helyzetben lévő 
családoknak, magányos, beteg, idős és 
hajléktalan társainknak.

Hála és köszönet mindezért! 

Szent Ferenc Karitász Csoport

Karitász beszámoló
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BMSE foci hírek
Nem mindennapi tényt hajtott végre 

felnőtt csapatunk az Isaszeg elleni bajnoki 
mérkőzésen. 

Mint minden fordulóra, most is be-
csülettel készültek a fiúk. A mérkőzés jól 
indult és már a tizedik percben egy nul-
lára vezettünk. A középkezdés után ki-
egyenlített Isaszeg. Később támadtunk, 
védekeztünk, de nem sikerült semmi. 
Jött a szünet, a pihenő, a mester szavai 
az öltözőben. Elkezdődött a második fél-
idő, kaptunk még egy gólt. És itt valami 
történt. Hirtelen hangos lett a futballpá-
lya, mindenki küzdött, harcolt, biztatták 
egymást a srácok. A mester a kispadról 
mint egy karmester irányított, a fiúk pe-
dig követték utasításait. Jöttek a gólok 

egymás után. Hihetetlen játék, hihetetlen 
akarat és győzni akarás jellemezte a má-
sodik félidőt. A végeredmény hat-három 
lett Budakalász javára. Minden elismerés 

a fiúknak, mert megmutatták, milyen egy 
jó csapat. A mérkőzés végén a kimerült 
játékosok ölelkezve, csendben gratuláltak 
egymásnak és csak annyit mondtak: „ez jó 
mulatság, férfimunka volt!” 

Továbbra is várunk mindenkit szere-
tettel a mérkőzésekre, megérdemlik a fiúk 
a biztatást, jöjjenek, nézzék meg a csapa-
tot, akik csodákra képesek!

Köszönjük, ha adójuk 1%-ával támo-
gatják az egyesületünket! Adószámunk: 
19175780-1-13. Ne feledjük, a Budakalászi 
Munkás Sportegyesület városunk legna-
gyobb egyesülete és közel kétszáz sporto-
lója van, többnyire gyerekek. 

Sárosi Tibor, BMSE elnök

A Kalász Alapfokú Művészeti Iskola 
2019. április 5-én a Művelődési Házban 
rendezte meg a II. Kalászi Énekes Ta-
vaszköszöntőt az Önkormányzat támo-
gatásával. A városi népdal találkozót Dr. 
Kulin Sándor, Budakalász egykori pol-
gármestere nyitotta meg. A műsorban 
részt vett a Nyitnikék Óvoda Napsugár 
csoportja, az idén 6 éves Lenmami tánc-

együttes, Forró Anna és kislánya Gulyás 
Bori, Sáringer Kálmán valamint Papp 
Cecília és barátai. A bemutatókon össze-
sen 24 műsorszám szerepelt a Kalász Suli 
valamint a Szentistvántelepi Általános 
Iskola diákjai, továbbá a Kalász Alapfokú 
Művészeti Iskola népi énekesei, népze-
nészei előadásában. Az idei Tavaszkö-
szöntőn összesen 140-en vettek részt. A 
műsor végén a zsűri emléklapot nyújtott 
át és minden résztvevő az Önkormányzat 
által felajánlott ajándékcsomagban ré-
szesült. A Zeneiskola szakmai ajándékok-
kal és saját készítésű mézeskalács-szívvel 
jutalmazta az énekeseket. Köszönjük a 
felkészítő tanárok munkáját, a rendez-
vényt támogató Önkormányzat, szülők, 
növendékek, kollégák, az alapítvány és a 
faluházi dolgozók segítségét! 

Reikort Ildikó kollégánk 2019. áp-
rilis 7-én elismerő oklevelet vehetett 
át a „21 Nő az Egészségügyért” Alapít-
ványtól kiváló, kreatív egészségnevelő 
munkájáért. Az általa 20 éve oktatott 
Kokas-foglalkozás elnevezésű jó gya-

korlata bekerülhetett a „21 pedagógiai 
modell az egészségért” című kiadványba, 
melyet az ország összes iskolájába el-
juttat a Klebelsberg Központ. Szintén a 
tanárnő nevéhez kötődnek a X. Orszá-
gos Czidra László Furulyaverseny dön-
tőjében elért eredmények. Hoffmann 
Kincső 1. korcsoportban III. díjat, Kovács 
Miklós Endre 3. korcsoportban dicsére-
tet, a tanárnő Tanári Különdíjat, kiváló 
kísérőjük, Csizmadia Angelika pedig 
Korrepetitori Különdíjat kapott. Szívből 
gratulálunk mindannyiuknak!

Előzetes:
A 2019/2020-as tanévre vonatkozó 

felvételi meghallgatás június 5-6-án 
(Sz-CS) lesz. A klasszikus magánének 
szakra jelentkezőket június 11-én 14-19 
óra között várjuk. Részletek a kami.hu 
honlapon.

2019. június 7-én, pénteken 19 órakor 
musical koncertet adnak magánénekes 
növendékeink. Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Zeneiskolai hírek
Iskolai hírek folytatás




