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Kétszázmillió forint
a Vasút sori Óvoda megépítésére
Interjú Rogán László polgármesterrel
z 2-3. oldal

Végéhez közelednek a régésze
é
munkák a Patakpart Általános
Iskola területén
z 8. oldal

A pedagógusokat
ünnepelte a város
z 15-17. oldal

Három éves a „Lupa Strand”
Interjú Gerendai Károly tulajdonossal
z 12. oldal

Vendégünk Zoran Zivic
az újonnan kineveze
budakalászi szerb pópa
z 24. oldal
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INTERJÚ Rogán László polgármesterrel

Kétszázmillió forint a Vasút
sori óvoda megépítésére
A legutóbbi Képviselő-testüle ülésen óriási jelentőségű döntés születe . A zárszámadás tárgyalásán a
pénzmaradvány elsődleges felhasználási céljaként a
Vasút sori óvoda megépítését határozta el a Testület.
 Mi volt az előzménye az Óvoda tettünk félre erre a célra 150 millió forintot, melyet az idén 200 millió forintra
építésének?
Nagy örömmel jelentem be, hogy emeltünk. Így amennyiben akár eredtöbb éves előkészítő munka és felelős- ménytelen lesz a pályázatunk vagy idén
ségteljes gazdálkodás eredményeként sem bírálják el, mindenképpen megépül
a budakalászi családokat támogató in- jövőre az óvoda. Az elkülönített összeg
tézkedéseink részeként jövőre megépül terhére azonban már idén elkészülnek
a Vasút sori óvoda. A régi, balesetve- az épület kiviteli tervei és elvégeztetjük a
régi épület elbontását is.
szélyes és a mai kor köAz örömben egy
vetelményeinek még
„A budakalászi cseppnyi üröm az a fofelújítással sem megfelelő intézmény helyébe családokat támo- lyamatosan jelen lévő
egy gyönyörű, új épület
gató intézkedé- ellenpropaganda, amely
egyébként a közélet más
kerül majd.
seink részeként területeit is rendszeresen
A Képviselő-testület 2016. évben döntött
jövőre megépül mérgezi. A magukat civilnek nevező, az utóbbi
arról, hogy az új óvoda
a Vasút sori
időben gombamód szapomegépítésére pályázatot
óvoda.”
rodó, homályos politikai
nyújt be, ennek megfelehátterű szerveződések,
lően elkészültek az épület engedélyes tervei. Sajnos a pályázat folyamatosan támadták az önkormányelbírálása elhúzódott-elhúzódik, viszont zat döntéseit. Először arra szólítottak
az így rendelkezésünkre álló időben fel- fel minket, hogy a teljesen alkalmatlan
készültünk a beruházás megvalósítására épületet újítsuk fel. Később azt híreszsaját forrásból is. Először a tavalyi évben telték, hogy a területen lakóparkot szeretnénk létesíteni. A
pályázat benyújtását
követően pedig először
azzal vádaskodtak,
hogy a beruházásra eltett pénzt eltüntettük,
majd mikor látták, hogy
a megtakarítás összege
emelkedett és a beruházás megvalósul, elkezdtek aláírást gyűjteni az
óvodáért, mintha az
építés ötlete az ő fejükből pattant volna ki.
Szeretnék mindenkit
megnyugtatni, hogy a
politikai nyomásnak
ezentúl sem engedünk,
így ez ügyben is alapelveinknek megfelelően
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a budakalásziak megkérdezett véleményén alapuló programunk szerint és a
közérdek szolgálatában jártunk el.
Számunkra a budakalászi családok
érdekei az elsődlegesek. Ezért is kezdtük
el idén az iskola építését, amit az óvodaberuházással folytatunk jövőre és kis
titkot megsúgva, egy bölcsődepályázat
benyújtásának lehetőségét is vizsgáljuk.
 A testület módosította a Telepi
Óvoda alapító okiratát. Miért volt
erre szükség?
Az óvodai jelentkezések lezárultával
összesen 176 gyermek jelentkezését fogadtuk a jelentkezési határidőig a két intézményben. Ebből mintegy 30 gyermek
jelentkezése nem felelt meg a felvételi
előírásoknak. Ezzel a létszámmal, a kötelező felvételű gyermekek elhelyezése
az alapító okiratok változtatása nélkül
megoldható. Az óvodavezetők a nem
budakalásziak jelentkezését elutasították, ugyanakkor a jelentkezők között
többen voltak, akik 2019. augusztus 31.
után töltötték be a 3. életévüket – az ő
felvételük nem kötelező. Ezekkel a jelentkezésekkel kapcsolatban az óvoda
vezetői egyeztettek a felvételi bizottsággal, a védőnőkkel és a bölcsődevezetővel. Az intézményvezetők megbeszélést
követően úgy ítélték meg, hogy az óvoda
óvó-védő, szociális funkciója miatt szükséges az augusztus 31. után születettek
felvétele is. A két óvodába összesen 21
ilyen gyermek felvételét tartották indokoltnak. Emiatt, valamint az évközben esetlegesen beköltöző és a sajátos
nevelési igényű gyermek létszámmal
kalkulálva emelte meg a Testület a Telepi Óvodában a létszámot összesen 12
fővel. A Nyitnikék Óvodában a létszám
módosítására nem volt szükség, itt csak
egy technikai változás történt az alapító
okiratban.
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 Több alapítvány is kérelemmel gondolunk. Az Idősek Klubja a sikeres
fordult az Önkormányzathoz tá- működésének köszönhetően egyre több
mogatásért. Mely szervezetek és taggal rendelkezik, ezért kinőtte a jelenlegi épületet. Ezért úgy döntöttünk,
milyen ügyben?
Minden évben számos budakalászi hogy az udvarban található másik önszervezetet támogatunk céljai megvaló- kormányzati épületet felújítjuk, hogy ide
sításában. Már idén is több támogatást helyezzük át az étkezőt és a konyhát, így
a főépületben kibővülhet
nyújtottunk sport, kula társalgó. Közben az is
túra, egészség területén
„Minden évben kiderült, hogy az épület
tevékenykedő szervezeteknek. Most a Zeneis- számos budaka- udvarára is ráfér a felMost plusz költkola alapítványának a
lászi szervezetet újítás.
ség bevonásával kértem
Kalászi Énekes Tavaszköszöntő népdaltalálko- támogatunk cél- az udvar rendbetételét,
zójára ítélt meg 100.000 jaik megvalósítá- szépítését. Az újraburkolás mellett szép zöld
forintos támogatást a
sában.”
és virágos felületeket is
Testület. Emellett a két
kialakítunk. Rendkívül
budakalászi általános
iskola számára 350-350 ezer forintos fontosnak tartom, hogy ez a korosztály
támogatást nyújtunk a nyári erdei isko- is méltó, kiegyensúlyozott, tartalmas
lai táborok megszervezésére, valamint életet élhessen Budakalászon, ezért seegy szentendrei iskolai alapítványnak gítem minden rendelkezésemre álló esza budakalászi gyerekek támogatására közzel a jobb feltételek megteremtését.
Emellett az útépítésekkel sem állunk
50.000 forintos támogatást ítéltünk
meg. Nemrégiben elkészült az Áfonya
meg.
Megkeresett bennünket emellett a utca aszfaltozása és vízelvezetésének
Macskamenta Állatvédő Alapítvány is. rekonstrukciója. Erre a beruházásra
A szervezet a kóbor macskák populáci- pályázati forrást is igényeltünk, bízom
ójának stabilizálására igényelt anyagi benne, hogy elnyerjük. Jelenleg zajlik a
segítséget. Tevékenységük támogatásá- kátyúzás a városban, azt követően pedig
val elejét vehetjük a túlzott állatszapo- a Kispap utca, majd pedig Barát utca
rulatnak a városban. A kóbor macskák építése következik. Járdákat építünk a
ivartalanításával csökkenhet a gazdát- Diófa utcában és a Golgota utcáról lefelé
lan, betegséget hordozó macskák száma, a Kálvária felső szakaszán. Rendkívül
ezért fontos egészségügyi célokat is ellá- fontosnak tartom a biztonságos közlekedést a városban. Ezért épül két helytunk a támogatással.
színen is zebra. Az egyik az Ady Endre,
a másik pedig a Téglási András utcában. Ennek fontosságára a Pomázi úton
nemrégiben történt rendkívül sajnálatos
baleset is felhívta a figyelmet. Az esetet
követően azonnal írtam is a Magyar
Közút Zrt.-nek és a helyszín haladéktalan felülvizsgálatát kértem. Tudomásom
szerint a kisgyermek kartörést szenvedett, neki mielőbbi jobbulást kívánok!
A beruházások közül fontos még az
idén a Prekobrdóban a közvilágítás fejlesztése. Mindezek mellett folyamatosan
és nagy erőkkel működtetjük a várost,
így a zöldfelület-karbantartás és a közbiztonság fenntartása is állandó hangBudakalásznak nem elég az is- súlyt kap.
kola- és az óvodaépítés, emellett
más jelentős beruházások is zaj-  Ez évben több rendezvény is lesz a
nyáron a városban.
lanak a városban. Melyek ezek?
Így van, a „10 éves a város” progA családok támogatásának jegyében, az oktatás-nevelési intézménye- ramsorozatunk keretében idén négy
ink fejlesztése mellett az idősekre is szórakozást biztosító rendezvénnyel is
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készülünk a budakalászi családoknak a
nyáron. Júniusban kezdünk a Vigasságokkal és a Kóstolóval. Ez utóbbin újdonság, hogy az első adag ételt ingyen
fogyaszthatják a budakalásziak. Ezután
a hónap végén június 30-án sikerült
városunk számára a Luppa strand üzemeltetőivel egy ingyenes nyílt napot
szerveznünk. Ekkor már valószínű, hogy
mind a víz, mind pedig a levegő hőmérséklete megfelelő lesz a strandoláshoz,
hogy a tó kristálytiszta vizét is kipróbálhassuk.

A következő rendezvényünket nagyon különleges helyen szervezzük. Szeretnénk bevonni a Kálvária parkot is a
város közösségi életébe. Természetesen
kizárólag a hely szakrális hangulatához
illő rendezvényt képzelünk itt el. Az
örömzenei koncertet július 4-én szervezzük a Muzsikás együttes és Petrás
Mária részvételével.
A hónap végén, július 20-án különleges táncházat rendezünk a Művelődési
Házban, magyar, sváb, szerb és görög
zenékkel. Hogy a szülőknek a csemetéket se kelljen otthon hagyni, ugrálóvárral és gyermek táncházzal is készülünk.
Emellett ingyenes grillkóstolót biztosítunk a kalásziaknak!
Bízom benne, hogy a család minden
tagja megtalálja nyári programkínálatunkban a neki megfelelőt és minél többen eljönnek rendezvényeinkre, hogy
egy igazi erős közösséget építsünk!
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Elkészült az Áfonya utca új útburkolata
Bő egy hónap alatt megépült a Berdóban dombon az Áfonya utca szilárd, aszfaltos útburkolata. A beruházás mintegy
27 millió forintból valósult meg. További
62 millió forintból hamarosan a Kispap
utca aszfaltos, a Barát utca pedig térköves burkolatot kap. Budakalászon így a
belterületi, összközműves utak szinte
mindegyike szilárd burkolattal rendelkezik 2019-re.

Elő e

Utána

Az Áfonya utcai munkálatok április
15-én kezdődtek az úttükör kiásásával.
Ezt követően megépültek a szegélyek
és több rétegben zúzott követ terítettek
le. Megtörtént a vízelvezetési rendszer
rekonstrukciója is, amely a Gerinc utca
zárt vízelvezető hálózatába csatlakozik
be. Ezt követően a kőzúzalékkal szinte
az utcaszintig feltöltötték a területet, és
elkezdődhetett az aszfaltozás.
Budakalász Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésében jelentős
összeget különített el az útburkolati
munkálatok finanszírozására: összesen
90.107.000 forintot. Az útépítésekhez a
közelmúltban megnyílt pályázati lehetőségeket is próbál a város igénybe venni,
sikeres elbírálás esetén akár 18 millió
forinttal csökkenhet a város által kifizetendő önerő.
Hamarosan a Kispap utca aszfaltozása is megkezdődik, a Barát utca térköves burkolatát pedig várhatóan a nyár
folyamán fektetik le.

Útkarbantartási munkálatok:
kátyúzzák a város útjait

Az aszfaltos utakon a forgalom, a
környezeti hatások, a téli időszak megrongálódásokat okoznak. Budakalász
belterületein az elmúlt hetekben javították ezeket, az Önkormányzat megbízásából és finanszírozásában.
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Új gyalogátkelőhelyek
a városban

Minden aszfaltozott, megrongálódott belterületi út burkolatát javítják,
amely az Önkormányzat kezelésében
áll. A munkálatokat a Tanító utca útburkolat-javításával kezdték, majd a Sport
utcával folytatták, ezeken a területeken
okozott legtöbb kárt a megnövekedett
forgalom. Mivel a munkálatok a város
teljes belterületét érintik, kérjük, figyelmesen közlekedjenek.
Vannak olyan belterületi utak, útszakaszok, amelyek az országos főúthálózat
részei és a Magyar Közút kezelésében
állnak. Ilyen esetekben az Önkormányzat jelzi, mely szakaszokon szükséges a
javítás.

Elkezdték a város két, frekventált
helyére kerülő új gyalogátkelőhelyek felfestésének előkészítését.
A Téglási András utca-Szentendrei út-Szegfű utcák találkozásánál
a zebra a közelben található óvoda,
bölcsőde és az utcák megnövekedett
forgalma miatt szükségessé vált. A
Téglási András utcában már rendelkezésre állnak a szükséges padka-,
szegély- és burkolatátalakítások. A
Szentendrei úton az átkeléshez nyomógombos közlekedési lámpákat is
telepítenek. A megbízott kivitelező
munkatársai legutóbb a Sport utcában dolgoztak, a Vasút sornál lévő
kereszteződésnél festették újra az
útburkolati jeleket. Ehhez hasonlóan az Ady Endre utca-Vasút sor
kereszteződésében is kialakítják az
új gyalogátkelőhelyet.
A tervek szerint a városban található összes zebránál fényvisszaverő
prizmasort építenek be a gyalogátkelőkbe. A korszerű megoldásnak
köszönhetően egyszerűbb lehet az
átkelés a gyalogosok számára, a vezetők észlelése pedig könnyebb lesz,
hiszen a prizmák távolabbról is jól
láthatóak.
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Európai parlamen választások
Budakalászon: terüle eredmények
Május 26-án kora reggeltől estig lehetett szavazatokat leadni az európai
parlamenti választásokon. A választók
kinyilváníthatták, hogy véleményünk
szerint milyen értékeket képviseljen az a
huszonegy képviselő, akiket az Európai
Parlamentbe a következő öt évre delegál
Magyarország.

Az Európai Parlamenti választások
történetében rekord magas részvétel
jellemezte a szavazást. Országos szinten
43,37% volt a választási részvétel, Budakalászon ugyanez az arány 54,56% volt.
Városunkban 8725 fő volt jogosult leadni
a voksát. Ebből a szavazásra 4 761-en
mentek el. Köszönjük minden szavazópolgárnak a részvételt!
Az induló pártokra leadott szavazatok száma Budakalászon a Fidesz
esetében volt a legmagasabb: 2297 fő
(48,4%). A második helyen a Momentum állt: 774 szavazattal (16, %), amelyet
a DK követett 657 vokssal, (13,8%). Az
MSZP-Párbeszédre 264 fő (5, %) szavazott, a Jobbikra 214 fő (4,5%), a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra pedig 200
fő (4,2%). A Mi Hazánk Mozgalom 179

szavazatot gyűjtött be (3,8%), az LMP
pedig 145 voksot (3,1%), utolsó helyen
pedig a Munkáspárt szerepel, 15 szavazattal (0,3%).
A szavazás rendben folyt, a Helyi Választási Iroda tájékoztatása szerint problémamentesen zajlott a voksok leadása
és szavazatszámlálás is. Rogán László
polgármester a választások napján elmondta, hogy „Budakalászon a szavazási
kedv magasabb szokott lenni az országos
átlagnál, városunkban az emberek szeretnek élni a demokrácia adta jogaikkal”.

Budakalász Város Önkormányzata képviselőinek elérhetőségei, fogadóórái
Név

Önkormányzatnál betöltött sztség

Telefonszám E-mail

Fogadó óra helye, ideje

FIDESZ-KDNP

26/340-266

rogan.laszlo@budakalasz.hu

Polgármesteri Hivatal
minden hé őn 15-17 óra közö ,
előzetes bejelentkezés alapján

FIDESZ-KDNP

70/330-9554

ercsenyi. borne@budakalasz.hu

FIDESZ-KDNP

20/951-5383

drkrepart@gmail.com

Független

70/330-4879

baloghcsaba64@upcmail.hu

Kós Károly Művelődési Ház
(Kávézó) minden hónap első
szerdája 17:00-től 19:00 óráig

BUVÉD

20/779-4824

hantosistvan@gmail.com

Telefonos egyeztetést követően.

képviselő (3. választókerület)
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizo ság elnöke

FIDESZ-KDNP

70/984-8454
(délutáni
kaltner@gmail.hu

Major Ede

képviselő (5. választókerület)
Oktatási, Kulturális
és Sport Bizo ság elnöke

FIDESZ-KDNP

70/419-3860

major.ede@freemail.hu

Telefonos egyeztetést követően.

Márton András

képviselő
(kompenzációs listán bejutó)

MSZP-EGYÜTTPM-DK

30/203-0435

martandras@gmail.com

Telefonos egyeztetést követően.

Máté István

képviselő (1. választókerület)
Pénzügyi és Vagyonhasznosítási FIDESZ-KDNP
Bizo ság elnöke

20/922-5412

budakalasz.mate@gmail.com

Telefonos egyeztetést követően.

Pál Béla

képviselő
(kompenzációs listán bejutó)

Mi Hazánk Moz- 30/626-6815
galom

pal.bela@nitei.hu

Kós Károly Művelődési Ház (Kávézó) minden hónap első hé őjén 17.30-19.00 óráig.

Tolonics István

képviselő (2. választókerület)
Népjólé Bizo ság elnöke

FIDESZ-KDNP

istvan.tolonics@gmail.com

Telefonos egyeztetést követően.

Rogán László

polgármester
képviselő (6. választókerület)

alpolgármester
képviselő (7. választókerület)
dr. Krepárt Tamás alpolgármester
képviselő (4. választókerület)
Ercsényi Tiborné

Balogh Csaba

képviselő (8. választókerület)

dr. Hantos István képviselő
(kompenzációs listán bejutó)
Kaltner Károly

Delegáló párt

Polgármesteri Hivatal
minden hé őn 15-17 óra közö
Polgármesteri Hivatal
minden szerdán 9-11 óra közö

Telefonos egyeztetést követően.

és es órákban)
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A gyermekorvosok és az új orvosi eszköz életet mente

Létezik egy pulzoximéter nevű orvosi berendezés, amely az artériás vér
oxigénszintjét monitorozza. A sokoldalúan használható berendezést a város
gyermekorvosai kapták meg a forgalmazó cégtől kipróbálásra. Rogán László
polgármester támogatta a készülék
megvásárlását, mivel az nemcsak szívbetegségek, számos más vizsgálat alkalmával is rendkívül hasznos segítséget
nyújthat a gyermekorvosi rendelőben.
A pulzoximéter szinte azonnal jó szolgálatot tett, az édesanya így fogalmazott:
„jó eszköz volt jó helyen, és a legjobb
kezekben”. Egyik reggel az új gép is
megerősítette Emma súlyos oxigénhiányos rohamát, a kicsihez azonnal mentőt hívtak és másnap nyitott szívműtétet
hajtottak rajta végre a kórházban. Szerencsére a kislány már jól van, szépen
gyógyul és erősödik otthonában.
Emmáról már születése előtt kiderült,
hogy szívműtétet kell majd rajta végrehajtani. A komoly beavatkozás eredetileg négy hónapos korára volt kitűzve,
de egy roham miatt korábban el kellett

végezni. Komolyabb egészségügyi problémát jelez, ha az artériákban az oxigénnel telített hemoglobin százalék, azaz a
szaturáció lecsökken. A gyermekorvos
az egyik vizsgálat alkalmával úgy látta
jónak, ha azonnal elkéri a pulzoximétert a forgalmazó cégtől, ennek ellenőrzésére. Az eszköz egyértelműen jelezte,
hogy Emmával bizony komoly baj van:
túlzottan lecsökkent a szaturáció, súlyos
oxigénhiány lépett fel nála és sürgősen
kórházi segítségre van szükség. A gyermekorvosok időben cselekedtek, mind
az eszközbeszerzés, mind a vizsgálat
alkalmával: azonnal infúzióra kötötték
Emmát, a kislány így várakozott, míg a
mentő megérkezett.
A nyitott szívműtét rendkívül komoly beavatkozás, főleg egy ilyen kicsi
gyermeknél. Emma még három hónapos sem volt, amikor már a kórházban
lábadozott az operáció után. A beavatkozás során sebészeti úton érték el, hogy
szíve helyesen működjön, amin teljes
rekonstrukciót hajtottak végre. Emmát
anyukája azóta már a kontroll vizsgálatra vitte el, ahol szerencsére mindent
rendben találtak. Az édesanya elmondta:
„életem végéig hálás leszek a Gondviselésnek, hogy ilyen gyermekorvosokat
vezetett a budakalászi rendelőbe. A legnagyobb érdem azonban egyértelműen a
kislányomé, aki hősiesen végigküzdötte
a komoly műtet, és nekem is rengeteg
erőt adott”. Az újszülöttek pulzoximetriás szűrése elsősorban a veleszületett

szívbetegségek kiszűrésére alkalmas,
de a vizsgálat hatékonyan kimutathat
egyéb, tüdőt érintő megbetegedéseket,
vagy kezdődő fertőzéseket is. A gyermekorvosok eredményesen használhatják majd a pulzoximétert aszthmás,
kruppos, bronchitises, illetve egyéb
légzészavaros gyermekek állapotfelmérésében is.
Az eszközt bruttó 120.000 forintos
költségét a polgármesteri keretből finanszírozta az Önkormányzat és elengedhetetlen segítséget jelentett Emma
életmentő ellátásában. Rogán László
polgármester az eset kapcsán elmondta:
„Köszönjük a gyermekorvosok, a mentősök és a szakorvosok gyors és profi
segítségét, megnyugtató a tudat, hogy
gyermekeink egészsége jó kezekben van!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a beszerzett új eszközzel még sok-sok budakalászi gyermek kivizsgálását, többféle
betegség szűrését segíthetjük. A kis Emmának mielőbbi gyógyulást, jó egészséget és minden jót kívánok!”

Érkeznek a pályázatok a Meningococcus B elleni védőoltás támogatására

Rogán László polgármester március
végi nyilatkozatában jelentette be, hogy
Budakalászon a 2017. június 1. után
született kisgyermekek szülei önkormányzati segítséget kapnak a fertőző
agyhártyagyulladás elleni védekezéshez.
A fertőzés akár életveszéllyel is járhat,
ezért a védekezés elengedhetetlen. A
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védettséghez három vakcina beadása
szükséges, amelyekért eddig összesen
120.000 forint körüli összeget kellett a
gyógyszertárakban fizetni. Az Önkormányzat jelentős kedvezményt ért el az
oltásokat forgalmazó cégnél, így az oltóanyagot nagykereskedelmi áron tudja
beszerezni. A három Bexsero vakcina
szülőket terhelő hozzájárulási költsége
a harmadára, 37.500 forintra csökken
a védőoltásprogramnak köszönhetően.
A programban pályázat útján lehet
részt venni. Eddig több, mint 30 pályázat érkezett az Önkormányzathoz, és folyamatos az érdeklődés a támogatással
kapcsolatban az Ügyfélszolgálaton is. A
szükséges nyomtatványok a budakalasz.
hu oldalon az Önkormányzat/Pályázatok

menüpontban érhetők el, továbbá személyesen is átvehetők a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán és a védőnőknél. Pályázatot Budakalászon bejelentett
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő, vagy törvényes képviselő nyújthat be, akinek gyermeke
2017. június 1. után született, a pályázat
benyújtásakor a második életévét még
nem töltötte be, és a védőoltásra a házi
gyermekorvosi igazolás alapján jogosult.
A pályázat egész év évben benyújtható,
a „Pályázati adatlap” és a „Támogatott
oltóanyag igénylő- és igazolólap” (házi
gyermekorvos igazolása) megküldésével. Az eredeti, aláírt dokumentumokat
levélben vagy személyesen nyújthatják
be az Ügyfélszolgálaton.
BUDAKALÁSZI
HÍRMONDÓ

Budakalász előtt az egész országban
csak négy település kisgyermekei kaphatták meg támogatással a szükséges
három darab vakcinát. Az Önkormányzat levélben értesít minden érintett szülőt a lehetőségről, amelyet a védőnők

adnak át. A polgármester a támogatás
bejelentésekor kifejtette, hogy a városvezetés döntése beleillik a „Budakalász – a családok városa” koncepcióba,
hiszen településünk egy erős közösség
otthona, amelyet családok alkotnak. Re-

méli, hogy a város rengeteg kisgyermek
egészségmegőrzéséhez járulhat hozzá a
védőoltásprogramra elkülönített négymillió forintból.

Babatakaró és más városi ajándékok
A budakalászi újszülöttek hímzett
babatakarót kapnak városi meglepetésként, amelyet egy játékmaci ölel át. A
takarókra a város szlogenje került, ezzel
a felirattal: Édes álom Budakalászon. A
kis plédet minden 2019. január 1. után
született helyi baba megkapja. A kicsikhez a takarók a védőnők segítségével
jutnak el egy levél kíséretében. Lehet
kérni személyes köszöntést is, a levél

melléklete, a „Hozzájáruló nyilatkozat”
kitöltésével. Ezután polgármester úr köszönti az újszülöttet és a szülőket. Ötféle
termékből álló városi ajándékcsomaggal
lepjük meg a látogatáskor a családokat.
Reméljük, hogy sok örömöt okoznak
majd a takarók, a bögrék, a kirakók, és a
kifestők zsírkrétákkal. Használják ajándékainkat egészséggel!

Streetball pálya épül a Rigó utcában

Szinte pontosan két éve készült
el a szentistvántelepi HÉV-megállóhoz közeli streetball pálya a
Cserkészgrundon, amely azóta
is népszerű sportolási helyszín.
Ehhez nemsokára egy másik szabadtéri pálya is társul a városban,
a Madár utcák környékén. Már
épül az új streetball pálya a Rigó
utcai játszótér szomszédságában,
az Önkormányzat finanszírozásában. Fontos volt, hogy sportos
városhoz mérten a település mindegyik nagyobb részén legyen olyan
szabadtéri mozgásra is lehetőség,
amelyhez a város pályaépítéssel,
vagy például fitneszgépek telepítésével járul hozzá. A mozgás az
egészséges életvitel része, egy élhető településen pedig az ehhez
szükséges tárgyi feltételek biztosítása is elengedhetetlen.
Az utcai sportok, a szabad levegőn

végzett sporttevékenységek a jó idő beköszöntével egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ahogy a futballt, úgy a
kosárlabdát is játszhatjuk teremben és
szabad levegőn egyaránt. A Rigó utcai
játszótér szomszédságában először kiásták és megépítették az alapot az új
streetball pályának. Ezt követően állítják
fel a kerítést, majd június 15-ig elkészül
a gumiburkolat is, amely a biztonságos
sportolást teszi lehetővé. A pálya mellett
füvesítenek is majd és öntözőrendszert is
kiépítenek. A speciális, kétrétegű burkolat igen tartós, de nagyon fontos: csakis
sportoláshoz alkalmas cipőben szabad
használni! A pálya területe 80 m2, amelyet a város a költségvetéséből különített
el erre a fejlesztési célra. Rogán László
polgármester a beruházással kapcsolatban ismertette, hogy „a Rigó utcai játszótér melletti zöld területet ily módon,
a pálya megépítésével hasznosítottuk.
A cél az volt, hogy a Madár utcák és a
környék lakói is igénybe vehessenek
egy sportolást segítő kiépített területet.
A pálya megépülésével elmondhatjuk,
Budakalász minden lakója elérhető távolságon belül a szabad téren, kiépített
területen is mozoghat, ahogy egy sportos városban szokás.”
A Szentistvántelepen épült hasonló
strretball pályán túl egy nyertes pályázat
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keretein belül tizenöt fitneszgép kerül
a Martinovics utca melletti játszótér
melletti területre. A játszótér, és a közelében elérhető sportolási lehetőség
családi programra is lehetőséget adhat:
míg a gyermek a játszóteret használja,
a szülők/felügyelők egyike a közelben
sportolhat. A legtöbb, helyben elérhető
sportolási lehetőség az Omszk-tó környékén található: a Sportcsarnok, tenisz-és
futballpályák, valamint a fitneszgépek
mellett rekortán futópálya, sétaút is rendelkezésre áll, a vízfelszínen pedig lehet
wakeboardozni, és bérelhető SUP is.
Évente számos alkalommal közös sportolásra hívjuk a városlakókat: a Tour de
Kalász, a Kevélyre fel!, a Tófutás, a tavaszi és őszi Ovis mezei futóversenyek
sok-sok felnőttet és gyereket mozgatnak
meg. Ragadjunk labdát, húzzunk futócipőt, üljünk kerékpárra: kinek mihez van
kedve – mozogjunk!
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Közélet

Jól halad az Idősek Klubjának épületbővítése

Budakalászon az idős korosztályra is
közösségünk értékes tagjaiként tekintünk. Fontos, hogy kiegyensúlyozott,
aktív életet éljenek. A nappali intézmény közösségi programoknak, közös
étkezéseknek ad helyet. Az önkormányzati fenntartású intézmény és az udvar
mintegy 28 millió forintból újul meg
nyár végéig. Az épület 2017-es energetikai korszerűsítése után a nyár folyamán
az épület kívülről-belülről is megújul,
kibővül.

A munkálatok április közepén kezdődtek el a szükséges bontásokkal, a
régi burkolatok eltávolításával. Ez után
következett a döngölt földalap felváltása szigetelt betonnal, majd a falakra
új burkolatok kerültek. Ahol szükséges
volt, kicserélték a nyílászárókat hőszigetelt ajtókra és ablakokra. Az új ebédlőfunkciónak megfelelő helyiségeket már
megépítették. Az épület színezése is elkészült, megújultak a mosdók, a terasz.
Az intézmény kisebbik épületében kap
majd helyet az új és korszerű konyha és
ebédlő (a korábban itt található Családsegítő Központ év eleje óta a Budai út
31. alatt üzemel). Az átalakítások után
30 fő is kényelmesen étkezhet majd egy
térben.
A nagyobb épületben a korábbi
konyha területét is felhasználva egy
központi elhelyezkedésű közösségi teret
alakítanak ki.

Az építkezési munkálatok során kiderült, hogy az udvart is érdemes lenne felújítani. Ezért plusz költség bevonásával
ezt a részt is átalakítják, az újraburkolás
mellett zöld és virágos felületeket is kialakítanak majd.
Az Idősek Klubja idén 18 éves, az
intézményt és az ottani tevékenységet
teljes mértékben az Önkormányzat finanszírozza. Rogán László polgármester
a bejáráson kiemelte: „Az idősek érdekei, közösségi életük és mindennapjaik
támogatása kiemelten fontos városi
cél. Közös öröm, hogy a város idős polgárait megújult, tágasabb klubépület
várja majd szép kerttel, amely sok jókedvű vendég fogadására alkalmas és
számos programnak ad majd helyet.”

Végéhez közelednek a régésze munkák

A tizenhat tantermes új, budakalászi általános iskola építési
munkálatai nagy érdeklődésre
tartanak számot. Bár az elmúlt
időszak régészeti és földmunkáit
a kiemelkedően sok eső nagyban
hátráltatta, elérkeztünk ahhoz
a ponthoz, amikor beszámolhatunk az építkezési területen feltárt eredményekről. Fontos tudni,
hogy részletekre ezekkel kapcsolatban csak a későbbiekben
számíthatunk. Repiszky Tamás
vezető régészt kerestük meg a fejleményekkel kapcsolatban.
Hasonlóan az Idősek Otthonának tizenöt évvel ezelőtti építéséhez, erről a
területről is kora vaskori, valamint késő
avarkori leletanyag került elő – hiszen
a két lelőhely területe szinte összefügg.
Történeti emléknyomokból városunkban bőven akad, a legrégebbi feltárt leletek tizenötezer évvel ezelőtti időkből
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valók. Ez is bizonyítja, hogy a Dunának
ezen félköríves szakasza, a természet
adta lehetőségek minden korban vonzóak voltak az emberek számára.
Az új iskolához közel eső területen, az
Idősek Otthonának építésekor is kötelezően előírt régészeti feltárásokat kellett
végezni. Ott, a Majdán patak melletti
domboldalon egy kora vaskori és „kora
középkori” (késő avar kori) településrészlet került elő. Többek közt kilenc
kemencés házat, három kemencét, továbbá harmincegy tároló vermet sikerült feltárni és dokumentálni akkor.
Jelenleg az iskola építésének területén közel száz régészeti objektum, lelet
feltárása zajlik, közel hatezer négyzetméteren. A régészek azt remélik,
hogy a nagyrészt kora vaskori és 8-10.
századi településrészlet komoly adalékokkal szolgálhat majd a korszakok
kutatóinak. A különböző rendeltetésű
gödrök (tárolók, füstölő vermek) mellett a gyönyörűen kirajzolódó házak,
lakógödrök foltjait, kő- és földbevájt
kemencéket fedezték fel, amelyeknek
feltárása még tart. Különleges lelet egy
zsugorított csontvázas sír, amelyet még
szintén vizsgálnak. A leletanyag további
része főként kerámiatöredékekből áll,
többségük díszített. A jellegzetes vaskori kerámia mellett a 8-10. századból
leggyakoribbak a kézi korongon for-

mázott edénytöredékek. Gyakoribbak a
nagyrészt közel egész edénytestet borító,
nem sűrű díszítések: hullámvonalköteg,
vonalköteg, szimpla hullámvonal és egyszeri vonal számos variációja fordult elő.
A kerámiatöredékek egy része helyi műhely sajátosságait hordozzák. Két kora
vaskori edényt teljesen épen találtak, és
orsógombok, orsókorong, fenőkő, malomkövek, és őrlőkövek is előkerültek.
Bővebb információ a leletekről minden
esetben a restaurálás és a dokumentáció
feldolgozása után érhető el.
Az építkezés az elkerített munkaterületen érdemben is megkezdődött: első
ütemben munkagépek és teherautók érkeztek a földmunkákat elvégezni, a kitermelt földet elszállítani. A kivitelező
és a szolgáltató a víz-, és gázszolgáltatási
szerződéssel kapcsolatban egyeztetéseket folytat, előkészítik a tűzivíz-tározó
berendezés kialakítását, pontosítják az
építési terv kisebb részleteit. A munkálatokról az Önkormányzat time-lapse
kisfilmet készíttet, ehhez a kivitelezés
minden pillanatát megörökítjük. A feltárás és az építkezés részleteiről, folyamatosan tájékoztatjuk a HÍRMONDÓ
budakalásziakat.
BUDAKALÁSZI

Kék hírek
Baleset történt a Pomázi ú zebrán

Sajnálatos baleset történt a Pomázi
úti gyalogátkelőhelynél május 24-én
reggel. Egy gyereket ütöttek el, mentő
szállította kórházba nyolc napon túl
gyógyuló sérülésekkel. Rogán László
polgármester az esetet követően, még
aznap délelőtt levelet küldött a Magyar
Közút Zrt. vezetőségének, ismételten
kérve az említett gyalogátkelőhely biztonságtechnikai felülvizsgálatát, mivel
a baleset helyszíne a Magyar Közút Zrt.
kezelésében áll.
Az Önkormányzat célja a biztonságos
közlekedés feltételeinek megteremtése.
Ezért kérte már ennél a lámpánál is több
ízben a fokozott biztonság megvalósítását. Jelenleg két új gyalogátkelőhely
kiépítése is zajlik városunkban. Az Ady
Endre utcai készülő zebra szegélyének építését is előkészítették. A Téglási
András utca-Szentendrei út kereszteződésében a szükséges padka-, szegély- és
burkolatátalakítások már elkészültek,
ide nyomógombos közlekedési lámpák
is kerülnek majd. Emellett a városban
található összes zebránál fényvisszaverő
prizmasort szándékozik az Önkormányzat beépíttetni a gyalogátkelőkbe.
Az Önkormányzati törekvések mellett ugyanakkor ahhoz, hogy épségben
eljusson mindenki az úti céljáig, a közlekedők felelőssége és figyelme egyaránt
kihagyhatatlan tényezők.

Korábban az iskolák részére balesetmegelőzési, oktató kisfilmeket is készíttetett
az Önkormányzat és hamarosan további
izgalmas versenyeket szervez nekik.
„A közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosan közlekedőkre
irányult a figyelem az elmúlt időszakban” – hívta fel a figyelmet a Szentendrei Rendőrfőkapitányság. „Évente
átlagosan 2500 gyalogost ütnek el Magyarországon, akik közül 150 ember
életét veszti.”
A téma fontossága kapcsán az Országos Balesetmegelőzési Bizottság
meghirdette a ZEBRA elnevezésű baleset-megelőzési akciót, melyhez Budakalász is csatlakozott. Az esemény célja
az volt, hogy rendhagyó módon hívják
fel a gépkocsivezetők figyelmét a gyalogos közlekedésre. A gyerekek láthatósági
mellénybe öltözve, táblákkal a kezükben
vettek részt az akcióban. Rendőrök felvezetésével védelmi vonalat képeztek a
Kalász Suli előtti gyalogátkelőhelynél,
így állítva meg és késztetve gondolkodásra az autósokat. Az esős idő ellenére
rendkívül hatásos volt az akció.
Az üzenet továbbra is változatlan:
„Figyeljünk egymásra! … hogy mindenki hazaérjen!”

Új kerékpár átadása

Budakalászon sokan járnak kerékpárral, életkortól függetlenül. A legkisebb korosztály körében is népszerű ez
a közlekedési eszköz. Nemrég az egyik
kislány, Eszter biciklije megsérült a rendészek feladatteljesítése közben. Rogán
László polgármester úgy döntött, pótolja
a kislány kétkerekűjét, amit közösen választottak ki az egyik szakáruházban.

Vandalizmus

Zebra akció a Kalász Sulinál –
hogy mindenki hazaérjen!

Látványos, figyelemfelhívó, közlekedésbiztonsági megmozdulást tartottak
a Kalász Suli előtt, diákok bevonásával.

szótér kapuját. Kérjük a városi eszközök
rendeltetésszerű használatát, értékeink
megóvását!

Sarat hordo az útra a kamion

Az elmúlt idők esőzéseinek nyoma
sajnos több helyen volt tapasztalható a
városban. A szentistvántelepi katolikus
templom építési munkáihoz szállított
építőanyagot az a teherautó, amely jelentős mennyiségű sarat hordott fel a
Széchenyi utca felületére. A kivitelezés
műszaki vezetője intézkedett az út gyors
megtisztításáról.

Baleset történt a Ciklámen utcánál
Személyi sérüléssel járó kisebb baleset történt a Szentendrei út és a Ciklámen utca kereszteződésében. Egy
jármű kerékpárossal ütközött, a kerékpáros könnyebb sérüléseket szenvedett.
Az intézkedő rendészek a mentőket és
a rendőrséget azonnal értesítették.

Behajtási engedélyek ellenőrzése
Egy teherautó sofőrje engedély nélkül hajtott be a Köves utcába. Az eset
sajnos nem ritka a városban. A szabálytalan manőver miatt a rendészek
a sofőrt intézkedés alá vonták. Kérjük,
a súlykorlátozással érintett szakaszra
csak akkor hajtsanak be, ha megkapták
az erre vonatkozó engedélyt!

Minőségi kifogás a bicikliú al
kapcsolatban

A vandalizmus több módja is felbukkant a városban az utóbbi időben.
A legutóbbi gyújtogatást követően
most egy padot törtek össze ismeretlen elkövetők a szentistvántelepi HÉVmegállóban. Más alkalommal ismét
megrongálták a Béke sétányon lévő ját-
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A nemrég felújított kerékpárúttal
kapcsolatban minőségi kritika fogalmazódott meg. A József Attila utcától mintegy fél kilométerre északi irányba eső
szakaszán, de még városunk közigazgatási területén a bicikliút felületén átnőtt
a gaz. A munka minőségi elvégzése érdekében az Önkormányzat jelzéssel élt
a Magyar Közút Zrt. felé.
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ZöldZóna
hírek
Zöld
„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 virágosítására. A közterületek melle szeretné, ha a városlakók is rendeze , igényes környezetet 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 közterületein 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. június 28.
A legszebb környezetet kialakítókat emléktáblával jutalmazzuk, vásárlási utalványt (I. helyeze 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 letölthető a város honlapján a „Környezetvédelem” menüpontban vagy
személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
Budakalász, Petőﬁ tér 1. +36 26 340-266,
340-514 info@budakalasz.hu
facebook.com/budakalaszvaros
a2011
közösségért!

Virágzó terek

A tavaly ültetett kétnyári árvácskák
elvirágoztak, így megkezdték helyükre
beültetni a változatos színű és fajtájú egynyári virágokat az Önkormányzat megbízásából. A Barát-patak felett ívelő hídon,
a Lövéte téren, a Klisovác utcai temető
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rézsüjében, a körforgalomnál és még
számos helyen már látható a változás. A
muskátlik is a helyükre kerültek, melyek
elsősorban a kopár villanyoszlopok méltó
díszei. A színes virágtornyokat június első
felében helyezik ki a város kiemelt pontjaira. A budakalászi 11-es út felett ívelő
felüljáró körforgalmainak felújítását is
elvégezték. Friss kavicságyat, fenyőkérget és termőföldet terítettek a felületre, a
meglévő növényeket – pimpókat, évelőket, pampafüvet, levendulát és zebrafüvet – lehetőség szerint átültették, illetve
újakra cserélték. A városi karbantartók a
növényeket folyamatosan gondozzák, locsolják, különösen kánikulában.

BUDAKALÁSZI
ÁS HÍRMONDÓ
Í
O Ó

Hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatás
– matricán szereplő liter adat nem egyezik
meg a kuka térfogatával.
Akinek nincs matricája a megadott
időpontig, szerezze be és ragassza fel a
megfelelő méretű kukára.

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. több alkalommal szórólapon adott tájékoztatást
arról, hogy június 17-től az alábbi intézkedéseket vezeti be:
Nem üríti ki azokat a kukákat, amelyeken
– nincs Zöld Bicske vonalkódos matrica
és a

Nem üríti azt a kukát, amiben
– több hulladék van, mint ami elfér a csukott fedél alatt, vagy
– veszélyes hulladék (festék, olaj, oldószer, vegyszer, elem, stb.),
– építési, bontási hulladék
– szelektív hulladék (tiszta papír,
műanyag, fém, társított csomagolási
hulladék),
– zöldhulladék van.
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. csak a

Zöldhulladék-szállítási
időpontok
június 17., 18.
céges, kék zsákban kihelyezett hulladékot
szállítja el.
Környezetünk védelme érdekében
fontos a zöld- és szelektív hulladék elkülönített gyűjtése. A rendezett környezet
érdekében pedig lényeges, hogy a hulladékfajtákat a meghirdetett gyűjtési időpontokban a megfelelő módon helyezzék
ki.
A szolgáltató kéri a budakalászi ügyfeleket, hogy a zavartalan hulladékszállítás
érdekében szíveskedjenek a fenti előírásokat betartani!

Nem volt árvízvédelmi készültség Budakalászon

Bár az országban 395,5 km-en rendelt
el árvízvédelmi készültséget az Országos
Vízügyi Főigazgatóság, a Dunát, így Buda-

kalászt sem érintette az intézkedés. Szakértőnktől megtudtuk, hogy Budapesten
615 cm-nél kerül víz alá a legalacsonyabban fekvő terület az óbudai Fő térnél lévő
Alsó rakparton. Lezárás itt sem volt. Az
árhullám június 2-án tetőzött, de ekkor
sem alakult ki elsőfokú árvízvédelmi
készültség. Budakalászon sem kellett
egyelőre védekezni az ár ellen. Esetleges
készültség esetén a budakalászi töltést
követő területeken, azaz a Hermes Áruház
felé eső szakaszon teszi meg a szükséges
intézkedéseket az illetékes vízügyi igazga-

Zöldhulladék: gyűjtsünk és komposztáljunk

Az idei első, korlátlan zöldhulladék-gyűjtési napon több, mint 160 tonna
növénynyesedéket szállítottak el városunkból. Aki még nem teszi, érdemes elkezdeni a komposztálást! Nemcsak a zöld
növények szükségtelen részeitől szabadulhatunk meg, a talajjavításhoz használható
humuszhoz is jutunk.
A Zöld Bicske Kft. 2018-ban összesen
2 466 tonna zöldhulladékot gyűjtött be a
teljes közszolgáltatási területén, 100 000
lakostól. Ez 24,66 kg/fő/év mennyiséget
jelent.
Az idei első, korlátlan
XIII. ÉVFOLYAM,
3. SZÁMzöldhullaz 2019.

dék-gyűjtési napon több, mint 160 tonna
zöldhulladékot gyűjtöttek össze városunkban. Ez 13,3 kg/fő zöldhulladékot jelent
12 000 budakalászi lakossal számolva. Ez
a mennyiség több, mint a fele a teljes közszolgáltatási terület egész évi átlagának.
Az évi két, korlátlan zöldhulladék-szállítást teljes mértékben az Önkormányzat
finanszírozza. A tavaszi és őszi gyűjtési
napok költségei nem tartoznak bele a
hulladékszolgáltatási költségkeretbe, így
a korlátlan mennyiségű zöldhulladék évi
kétszeri elszállítása plusz szolgáltatást jelent minden budakalászi lakónak.
Az Önkormányzat még inkább ellenőrizni fogja a szemétszállítási szerződések
meglétét. Sajnos volt olyan utcára példa,
ahol egyetlen ingatlanhasználó állt szerződésben a Zöld Bicske Kft-vel, miközben
tizenöt ház elől szállították el a zöldhulladékot. A Környezetvédelmi Osztály munkatársai az elszállítást nyomon követik a
szemétszállító
MÁRCIUS
11.autók GPS jele segítségével.

tóság. A Duna-parti bicikliút Szentendre
irányában szakaszonként víz alatt volt. A
terület legalacsonyabban fekvő pontja a
kikötői szakasz, itt éppen elérte az utat a
víz szintje.
Az érintett lakosok számára vízügyi
témában a +36 30 334 1909-os műszaki
ügyeleti telefonszámon adnak részletes
felvilágosítást. További információért
kérjük keressék fel az Országos Vízjelző
Szolgálat folyamatosan frissülő információs oldalát: www.hydrainfo.hu

A zöldhulladékot az ingatlan elé kell
kihelyezni, kötegelve vagy műanyag zsákban. A matrica felragasztható bármilyen
120 literes zsákra, szorosan összekötött
gallykötegre, vagy zsákárusító helyen: a
Hulladékudvarban és a Budai úti Vasboltban zöldhulladékos zsákra cserélhető. Az
évi két napon, amikor korlátlan mennyiségben adhatunk le növényi hulladékot,
nem kell matricát használnunk. Fontos
tudni, hogy Budakalász teljes belterületi
részén a környezetvédelmi rendelet alapján továbbra is tilos az égetés! Van azonban egy módszer, mely környezetkímélő
és hasznos: a komposztálás. A komposzt
képződése során biológiai oxidáció megy
végbe, az eredmény pedig természetes
trágya növényeink számára. Vannak
azonban olyan zöldhulladékok, amelyek
nem komposztálhatók: ilyen a dió- és a
(vad)gesztenyefák levelei, az örökzöldek
részei, és a fenyők tűlevelei.
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Interjú

Három éves a „Lupa Strand”
Három éve, hogy igényes, tengerpartot idéző környezetben strandolhatnak
a látogatók a „Lupán”. Ma már minden a vendégek kényelméről és színvonalas kiszolgálásáról szól, nyoma sincs a korábbi rendezetlen, elhanyagolt
környezetnek. A strand a nyitás óta nagy népszerűségnek örvend a helyiek
melle a környékbeliek és fővárosiak, körében is. A kezdetekről, a nehézségekről és a tervekről is beszélge ünk Gerendai Károly tulajdonossal.
 Három éve vágott bele egy teljesen új vállalkozásba, a „Lupa
Strand” üzemeltetésébe. Hogyan
kezdődött az egész? Milyen volt az
első benyomása?
A Luppa-tó akkori főtulajdonosai, az
Óbuda Zrt. vezetői kerestek meg a kavicsbányászat befejezésével egyidőben azzal,
hogy a van-e esetleg ötletem a tó későbbi
hasznosítására. Már az első látogatáskor
beleszerettem ebbe a gyönyörű környezetbe és arra gondoltam, mindenképpen
érdemes lenne itt a legális strandolás és a
kulturált pihenés feltételeit megteremteni.
Bár a strandüzemeltetés területén még
nem volt tapasztalatom, kihívásnak tűnt a
lehetőség.

 Milyen fejlesztések történtek a
vásárlást követően, 2016 óta a területen?
Óriási fejlesztéseket végeztünk a Luppa-tónál az elmúlt három évben, hogy
rendezett körülményeket teremtsünk a
korábbi áldatlan állapotok helyett. Fontos
tudni, hogy a tévhittel ellentétben a Luppa-tó korábban sem volt szabadstrand,
hanem bányaterület, ahol tilos volt a fürdés. Ennek ellenére nyaranta rengetegen
jártak ide, de ez egyrészt balesetveszélyes
volt, másrészt pedig komoly költséget okozott a tulajdonosoknak, hiszen a rendszeres balesetektől, a szabálytalan parkoláson
át, az otthagyott szeméthegyekig minden
probléma és felelősség az Önkormányzatot és az Óbuda Zrt.-t terhelte. Gyanítom,
hogy emiatt is próbáltak meg inkább megszabadulni a tótól az Óbuda Zrt. vezetői.
Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán és úgy
látom, mára már a korábbi ellenzők nagy
része is belátta, hogy a Luppa-tó és kör-
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nyéke pozitív változásokon esett át. Ennek
természetesen komoly anyagi vonzata volt.
Az infrastruktúra kiépítése, a partok kialakítása, a vízimentők biztosítása, a mosdók
és a büfék megépítése és üzemeltetése
mind-mind idő- és pénzigényes feladatok. Belépőjegy-áraink ennek ellenére úgy
gondolom, hogy megfizethetők, hiszen az
olcsóbb öböl strandra 1.000 vagy 1.500 forintos áron biztosítunk belépést, a „Lupa
Beachre” pedig 2.900 Ft vagy 3.900 Ft a
napi teljes árú belépő, ami a közpénzből
működtetett budapesti strandfürdők árainak felel meg. Mindemellett a budakalászi
lakosoknak 20% kedvezményt is biztosítunk minden belépő árából.
 Milyen előnye származik a városnak a „Lupa Strand” idetelepüléséből?
Van közvetlen és van közvetett bevétele
is a településnek, hiszen egyrészt jelentős iparűzési és telekadót fizetünk, plusz
a főbejárat melletti parkolót is a várostól
béreljük, de ezen túl a környék vendéglátó, vagy szállást kínáló vállalkozásai is
profitálnak, valamint próbáljuk segíteni a
városban tevékenykedő szervezeteket is.
Például a kiemelkedő sikereket elérő városi kézilabda egyesületnek tavaly jelentős
(100 millió Ft-os) támogatást adtam más
sikeres vállalkozásaim társasági adó felajánlása révén. Emellett igyekszünk helyi
lakosokat alkalmazni és a helyi kulturális
és sportszervezetekkel is együttműködni.
Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy míg
korábban a Luppa-tó őrzése, takarítása,
karbantartása Budakalásznak jelentős, évi
tízmilliós mértékű kiadást jelentett, most
hasonló nagyságrendben van bevétele
belőle. Emellett beruházásaink jelentős
mértékben emelték az önkormányzati tulajdonban maradt tóparti ingatlanok értékét, úgyhogy szerintem az Önkormányzat
és a helyi lakók is jól jártak velünk.
 Vannak, akik a Sziget fesztivált
vizionálják a Luppa-tó partjára.
Valójában mik a tervek, hol tartanak és mi a jövő?
Szerencsére az emberek szeretnek a saját
szemüknek és fülüknek hinni a leginkább.
Ne felejtsük el, hogy már a harmadik szezon zajlik és még egy dübörgő fesztivál se

volt nálunk és bátran kijelenthetem, hogy a
továbbiakban sem lesz. Nincs tervben sem
a Szigetet, sem más zavaróan hangos tömegrendezvényt idehozni, egyszerűen azért,
mert a „Lupa” nem erről szól, hanem az önfeledt, nyugodt és színvonalas pihenésről. Ez
persze nem azt jelenti, hogy nincsenek időnként programok, csak nem feltétlenül koncertekben vagy diszkóban gondolkodunk,
hanem főleg sportrendezvényekben, családi
programokban, céges rendezvényekben, esküvőkben, gasztro-eseményekben.
 A sajtóban megjelent egyes hírek
szerint a parkoló veszélyeztetheti az
ivóvizünket. Mi az igazság?
Én alapvetően tisztelem a civil szervezetek és aktivisták munkáját, de azzal
nem igazán tudok mit kezdeni, ha valaki
zöldnek álcázva magát, hajlandó megtéveszteni még az elkötelezett, tisztességes
környezetvédőket is. Sajnos nekünk akadt
néhány ilyen „jóakarónk”, akik először
mindenhol feljelentettek, majd elkezdtek
hazugságokat terjeszteni csak azért, hogy
felhívják magukra a figyelmet. Nem lennék
meglepve, ha valamilyen politikai ambíciók rejlenének a rágalmak háttérben. Természetesen mindenkit biztosíthatok arról,
hogy nincs veszélyben az ivóvíz. Az engedélyezési eljárás kapcsán valóban felmerültek szakmai viták, mert a környékbeli
kutak kijelölt vízbázis-védőövezetébe beleesik a parkolónk területe is, ezért egy sima
parkolóhoz képest speciális előírásoknak
is meg kell felelni. Szerencsére azt azonban
az illetékes hatóságok is pontosan tudják,
hogy a tótól délre található parkolónk nem
tudja az onnan másfél kilométerre északra
található ivóvízkutakat elszennyezni, hiszen a térségben a földalatti rétegvizek is
a Dunával párhuzamosan, azaz északról
délre mozognak. Ráadásul a parkoló és
a kutak között található a saját tavunk,
amit talán elhisznek nekem, hogy eszem
ágában sincs elszennyezni, hiszen akkor
minek költenék rá milliárdokat? Abból is
látszik, hogy nem valós aggodalomról van
szó, hanem egy öncélú botránykeltésről,
hogy a veszéllyel riogatók számára az már
nem jelent problémát, hogy az ugyanezen
a védőterületen található 11-es út milyen
mértékben szennyezi a környezetet. Itt
naponta százezer körüli jármű halad el és
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az útnak nincs vízelvezetése, a lefolyó esővízzel egyenesen a talajba kerül minden
szennyeződés. Érdekes, hogy az egykori
szentendrei orosz laktanya talajába került
óriási mennyiségű veszélyes anyag ellen
sem küzdenek ugyanezek a lelkes civilek,
minket bezzeg minden létező fórumon feljelentettek már. Érdemes azt is látni, hogy
korábban a tiltott fürdőzés alatt, bárki
bárhol leparkolt, akár közvetlen a kutak
mellett is és büntetlenül mosták az autókat a tóban, a mosdók hiányának következményeiről nem is beszélve, most mégis
inkább minket támadnak. Mert ezzel miután bedobták az ivóvízveszélyt, be tudtak
kerülni az országos médiába is. Így egyszer

csak azon vettem észre magam, hogy miközben elsősorban a mi fejlesztéseinknek
köszönhető, hogy megszűnt a tó és környékének eddigi felelőtlen szennyezése, mégis
tőlünk próbálják meg félteni a környezetet.
 Kiket várnak, mit nyújtanak a
„Lupa Strandra” látogatóknak?
A nehézségek ellenére a szívügyemnek
tekintem a Luppa-tavat. Szeretném, ha az
idelátogatók megtapasztalhatnánk ezt az
egyedülálló csodás környezetet. A strand
az - én elképzelésem szerint - kiemelkedő
minőségű, de megfizethető élményközpont
szeretne lenni. Fehér homokos vízparttal,
pálmafákkal, türkizkék vízzel, éttermek-

kel, büfékkel, koktélbárokkal, vagyis egy
olyan hely, ahol küllemében és minőségében átélhetjük a távoli tengerpartok nyaralás-élményét, valamint ideális otthona a
vízi és strandsportoknak. Egyszerre próbál
a családoknak és a fiatalabbaknak, vagy a
turistáknak és a helyieknek megfelelni,
hogy mindenki megtalálhassa, ami neki
kedves és vonzó. Az önkormányzattal
együttműködésben június 30-án szeretnénk megmutatni mindezt és a nyitás óta
történt fejlesztéseinket a budakalásziaknak is. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezen a
vasárnapon ingyenes belépést biztosítunk
a helyieknek. Szeretettel várunk mindenkit!

Értékvédelem

Mesélő véde épületek 29.
Pataksor 8.
Csobogó patak fele ívelő kőhídon át, virágos kertek ala , parasztházak
közö vezet utunk Gaál Antalék portájára. A környék egyik legrégibb lakosától újabb érdekes részleteket tudhatunk meg a falu történetéről. Az eső
elől az oldalsó nyári konyhába húzódunk. Az asztalt körülülve egy doromboló
macska is közénk telepszik. Beszélgetni kezdünk.

 A mintegy százéves ház védett
értékei közt szerepel a homlokzat,
a kőlábazat, a padlásszellőző és a
kerítésoszlop. Meséljen a családjáról!
Apámék Csengerből jöttek fel munkát keresni erre a környékre. A szüleim
a Gázgyárban helyezkedtek el és itt telepedtek le ebben a házban. Az udvarunkban még három másik család lakott
velünk, Telekesék, Nagy Péterék és Tisler
Jolán. Felmenőim grófok voltak, az egyik
ősünk azonban eljátszotta a csengeri
nagy családi birtokokat, így szegénysorsa
jutottunk.
 Milyen volt a gyerekkora?
Húgommal itt nevelkedtünk, itt voltunk gyerekek. Szabad életet éltünk,
csapatba verődve játszottunk napestig.
25-30 környékbeli gyerek alkotta a társaságot, bármelyik házba betérhettünk
egy szelet zsíros kenyérre. Rengeteget

fociztunk, a patakig futottunk le a labdáig. Óriási traccspartik zajlottak a hegyoldalban, kiültünk oda, viccelődtünk,
éltük az életünket. Hétvégenként Fül
Misi bácsi elővette a harmonikáját, Forgács Feri bácsi pedig a bendzsóját és öszszeült a zenekar. A felnőttek borozgattak,
beszélgettek, mi gyerekek pedig hallgattuk. Minden sokkal egyszerűbb volt, mint
manapság és minden ember felelős volt
a másikért.
 Hogyan alakult a pályaválasztása?
Dolgoznom kellett már nagyon korán.
A Lenfonógyárban kezdtem 17 évesen
korengedménnyel három műszakban.
Festettük a textileket, majd a gőzölőben
is dolgoztam a gépek mellett. Szüleim
földieperrel foglalkoztak, ott is sokat
segítettem gyerekként. Az Egyetértés
Szakszövetkezet tagjai voltunk, aminek
Schmidt Sebő bácsi volt az elnöke. Beadták a tagok a közösbe a tulajdonukat és
felesben részesültek a megtermelt javakból. Három hold eper és két hold kukoricaföldünk volt így művelés alatt a Klenity
területén, a most épült új házak helyén.
A TSZ-be beadták a lovakat is, azokkal
hordtuk a trágyát, vittük ki a földekre
szétszórni oldalas szekéren. Gyönyörű
közös lovak voltak ott, Szedlák Henri
bácsié volt a Madár, most is emlékszem.
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Rengeteget jártunk ki kapálni a földekre,
éjjelente pedig locsolni. Hajnali háromkor már indultunk megrakott epres kosarakkal a Lehel piacra. Később is minden
létező munkát elvállaltam. Autószerelőként is dolgoztam, majd a Kőbányai úti
pincéknél a borkereskedésben.
 Családot mikor alapított? Hogyan élnek ma?
Feleségemet, Illés Sütő Erzsébetet
1973-ban ismertem meg a húgomon keresztül. Fonóként dolgozott a pomázi
Szövőgyárban, Karcagról került fel. Öszszeházasodtunk, született két gyermekünk, Andrea és Zoltán. Feleségem a két
gyerek mellett végezte el a szakmunkásképzőt. Ő sem tanulhatott tovább, neki
is segítenie kellett gyerekként otthon.
Itt éltünk nagyon szűkös körülménynek
közt ebben a nyári konyhában 16 négyzetméteren, egy szobában. Lavórban
fürödtünk. Apám később gazdálkodni
akart és mivel itt helyszűke miatt nem
lehetett lovakat tartani, visszaköltöztek Csengerre. Akkor birtokba vettük a
másik szárnyat is. Feleségem húsz évet
dolgozott a Szent-istvántelepi Általános
Iskolában, mint konyhás. Ma már nyugdíjasok vagyunk. Igazi feltöltő élmény,
hogy bejárjuk Magyarországot a lakókocsinkkal. Büszkék vagyunk gyermekeinkre és unokánkra!
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Közélet

Gyerekzsivaj, zene, tánc
a budakalászi Gyereknapon
A város apraja-nagyja együ ünnepelte a gyerekeket a
Kós Károly Művelődési Házban május utolsó hétvégéjén.
Ezen a délutánon minden értük történt: nekik koncerteztek a zenészek, játszo ak a színészek, ropták a táncot, sütö ék a kürtőskalácsot, készíte ék a va acukrot, mérték
a fagylaltot, fújták a luﬁkat, és közben a felnő ek is újra
gyerekké válha ak kicsit.

A Művelődési Házban mindenhol történt valami érdekes a Játékos Gyereknapon. A bejáratnál ugrálóvárak és óriás
sakk fogadták az érkezőket, a hátsó udvaron színpad, vásározók, és izgalmasabbnál
izgalmasabb játékok várták a kicsiket. Az
épület előtti füves területen a legkisebbek
népzenei dallamokkal ismerkedhettek egy
kedves, játékos foglalkozás keretein belül.
Az épületben bábelőadás várta Pumukli
kedvelőit, a HADART Színház előadásában. A népszerű stand-up komikus, Dombóvári István alakította Éder mestert, a
rosszcsont házi kobold karakterét Kalmár
Gergely személyesítette meg bábfigurájával. A kitartó legósok a Díszteremben
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játszhattak, az épített robotokat is itt ismerhették meg a gyerekek.
Sok kicsi kipróbálta az arcfestést, a
lufihajtogató művésztől pedig kedves léggömb-állatkákat kérhettek. Kislányok,
kisfiúk elmélyülten kézműveskedtek,
gyakran anyukájuk és apukájuk részvételével. A fákkal beárnyékolt, tarka szalagokkal feldíszített területen különféle
ügyességi játékokban vehettek részt a
kisebbek és nagyobbak, népszerű volt a

fényképezőgép őse: a camera obscura is.
A különféle finomságok mellett ékszerek,
textiláruk, ásványok és sok más kézműves
termék közül válogathattunk a vásározók
kínálatában.

A fő fellépő Kovácsovics Fruzsina volt,
aki az „Elfeledett mézescsók” című koncertjét adta elő. Nem csak énekelt: együtt
játszott a kicsikkel, megtáncoltatta őket,
felhívta őket a színpadra: a „Pingvintánc”
közben sok budakalászi kicsi utánozta lelkesen a totyogó madarakat. Fruzsina elmondta riporterünknek, hogy számára az
interakció, a gyerekek megmozgatása mindig nagyon fontos a koncertjein. A játékokkal teli rendezvény, a napsütéses délután
és a sok izgalmas program reméljük, minden budakalászi gyermeknek, szülőnek
sok kellemes élményt okozott. Budakalász
Város Önkormányzata is köszöni mindenkinek, aki eljött együtt ünnepelni!

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

A pedagógusokat ünnepelte a város

Rangos elismerések a Pedagógusnapon

A pedagógusi pálya igazi hivatás,
amit csak szívvel-lélekkel lehet végezni.
Minden gyermeknek felkelteni az érdeklődését, megtalálni a hozzájuk illő
motivációt, minden foglalkozásra érdekfeszítő anyagokkal készülni, a szülőkkel
is megtalálni a közös hangot, emellett
ellátni az osztályok, csoportok vezetésével járó rengeteg pluszmunkát. Mindez
önmagában is nagy kihívást jelentő
feladat, de a mai korban különösen az.
Ezért is érdemelnek rendkívüli tiszteletet a gyermekeinket oktató-nevelő
pedagógusok. Ugyanakkor ez a hivatás
rengeteg élményt is tartogat: sikereket,
küzdelmet, meglepetéseket, felemelő
pillanatokat.

A budakalászi gyermekek igazán
szerencsések, mert az itteni pedagógusok odaadó, kiváló munkát végeznek a
kalászi gyermekekért! Ezt a kimagasló
munkát köszöni meg minden évben az
Önkormányzat számukra. Az idei városi
pedagógusnapi műsorban Lackfi János
író, költő, pedagógus és társulatának
„Míg várok rád” című műsora nyújtott
igazi önfeledt, humoros, ugyanakkor
tartalmas gondolatokat a közönségnek.
Az előadást követően Rogán László
ünnepi beszédében kiemelte és megköszönte a pedagógusok munkáját. Ők
azok, akik alapvetően hozzájárulnak
gyermekeink életének, jövőjének megalapozásához. Rogán László elmondta
azt is, hogy a város beruházásokkal is
igyekszik ezt a munkát és ezzel együtt a
budakalászi családokat támogatni. Idén
elindult a 16 tantermes Patakpart Általános Iskola építése, a májusi testületi ülésen a képviselők megszavazták a Vasút
sori Óvoda megépítését – ha az erre benyújtott pályázat nem jár sikerrel – és
még az is elárulta, hogy egy új bölcsőde
építésének lehetőségét. Az ünnepségen
a városi díjakat is átadták a városvezetők. Ez alkalommal három pedagógus
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is megkaphatta a Kiváló pedagógus
elismerést, melyre rendeletmódosítás
adott lehetőséget. Ez évben Dankovics
Valéria a Zeneiskola, Gabuláné Író
Zsuzsa, a Szentistvántelepi Általános
Iskola és Pákozdi Judit, a Kalász Suli
pedagógusa részesült a rangos városi
elismerésben. A „dr. Milosevits Péterné
– Budakalász Közoktatásáért” díjat idén
Dömötör Katalinnak, a Szentistvántelepi Általános Iskola igazgató-helyettesének ítélték oda, és rendhagyó
módon a „Budakalászért Emlékérmet”
is a mostani ünnepségen adták át a
nyugdíjba vonuló Fehérváriné Básits
Margit óvodavezetőnek. Szívből gratulálunk minden díjazottnak! A rendezvényen Vígh Zoltánné Anci néni
vasdiplomáját vehette át, aki élete két
meghatározó és megható élményét osztotta meg a kollégákkal. Az ünnepségen
igazi közösségeket láthattunk, minden
intézmény kollektívája összetartó, egymást munkáját segítő és elismerő közeg.
Ez pedig jótékonyan hat a gyerekekre és
az egész budakalászi közösségre.
A díjazottaknak gratulálunk!
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Díjazo ak
dr. Milosevits Péterné – Budakalász Közoktatásáért –
Székelyné Dömötör Katalin
Székelyné Dömötör Katalin 24 éve, 1995 óta dolgozik a Szentistvántelepi Általános Iskolában. Az általa vállalt feladatok sokrétűek, szerteágazóak: testnevelő tanár, osztályfőnök, intézményvezető-helyettes. Elhivatott munkáját az intézmény nevelőtestülete
egyöntetűen elismeri. Kati néni testnevelőként, úszásoktatóként és az iskolai rendezvények egyik főszervezőjeként az iskola szinte minden diákjával kapcsolatba kerül, tanítja
őket. Tanítványaival következetes, lelkiismeretes, testi és lelki fejlődésüket egyaránt szem
előtt tartja. Az osztályba járó tanulók fejlődését, tanulmányi eredményét szorosan figyelemmel kíséri. Különösen érzékenyen figyel azon tanulókra, akiknek boldogulása – akár
az iskolában, akár az életben – az átlagosnál nagyobb erőfeszítést igényel. A sí- és vízitáborok szervezésével nem csak az iskolába járó diákokat, hanem Budakalász családjait is
megmozgatja. Iskolai szerepvállalása mellett a város életében is kiemelkedő szerepet tölt
be: munkája a városi sportrendezvények (Tófutás, Tour de Kalász, Kevélyre fel!) szervezése és rendezése során is nélkülözhetetlen. Rendszeresen mozgósítja az iskola tanulóit
és családjaikat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett rendezvényeken
való részvételre.

Budakalász Kiváló pedagógusa –
Dankovics Valéria
Dankovics Valéria 2000 szeptembere óta tanít a Kalász Alapfokú Művészeti Iskolában
zongoratanárként, korrepetitorként, kamarazene tanárként és karvezetőként. Nagy odaadással, lelkiismeretes és alapos munkával szeretteti meg a zenét, a zenetanulást tanítványaival. A tehetséggondozásban éppúgy kiemelkedőt nyújt, mint a felzárkóztatásban.
Minden korosztállyal eredményesen dolgozik, az alig 6 évesektől az érettségizőkig. Teszi
mindezt a gyerekek örömére és a szülők megelégedésére. Tanítványai kitartóan, hosszú
évekig tanulnak a Zeneiskolában. Magas színvonalú munkája eredményeként növendékei
számos regionális, területi és országos versenyen öregbítették az iskola és Budakalász
hírnevét. Tanítványai kimagasló játékukkal rendszeres díjazottjai a megmérettetéseknek.
Országos viszonylatban is ismert, elismert pedagógus. Eredményes felkészítő munkájáért
a tanárnő az Oktatási Hivatal Tanári Különdíjában részesült. Tanítványai rendszeres és
sikeres fellépői az országos versenyeknek. Dankovics Valéria kiemelkedő pedagógiai tevékenysége mellett tanszékvezetőként részt vesz az iskolavezetés munkájában. Szívesen
vállal feladatot az intézmény bármely rendezvényének lebonyolításában, az iskolán kívüli
programokban, nyári táboroztatásban is. A tantestület megbecsült tagja, aki tanárként,
emberként egyaránt példakép mindenki számára.

Budakalász Kiváló pedagógusa –
Gabuláné Író Zsuzsanna
Gabuláné Iró Zsuzsanna az ELTE Tanítóképző Főiskolai Karán végzett tanító szakon
2000-ben. Ugyanebben az évben kezdett el pedagógusként dolgozni egykori alma materében, a Szentistvántelepi Általános Iskolában. Zsuzsa néni tanítói munkája során kiemelt hangsúlyt fordít a közösségformálásra, a személyiségfejlesztésre, szem előtt tartja
tanítványainak életkor sajátosságait, szükségleteit. Kiegyensúlyozott személyiségével,
szakmai igényességével, megkérdőjelezhetetlen rátermettségével és a közösségi életben
vállalt szerepével a nevelőtestület mindenki által megbecsült tagjává vált. Az alsó tagozatos munkaközösség-vezetői feladatait 2014 óta látja el. Ezzel a tágabban értelmezett vezetőségnek nélkülözhetetlen tagja lett. Szakmai javaslataira, észrevételeire az intézményvezetés számít és épít. Zsuzsa néni szakmai igényességéből adódik, hogy meglévő ismereteit
folyamatosan bővíti, számos továbbképzésen vesz részt, nyitott új és korszerű pedagógiai
módszerek kipróbálására, alkalmazására.
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Budakalász Kiváló pedagógusa –
Pákozdi Judit

Budakalászért Emlékérem –
Fehérváriné Básits Margit

Többen azt vallják,
a tanítás a szív munkája. Ha valaki, ő valóban élő és kiváló
példa e nézet igazolására. Közel negyven
éve végez aktív, lelkes
és odaadó pedagógusi tevékenységet. Az
oktatás és a nevelés
szorosan
összefonódó kettősségének
fontossága kezdettől fogva jellemezte munkáját. 1980-ban
fiatal lányként egy nevelőotthonban kezdett dolgozni, ahol
érzékeny lelkét azonnal megérintette a gyermekek tanítása
iránti elköteleződés. Valódi hivatás lett számára a pedagóguspálya. A Kalász Suli tantestületének 2005 óta tagja. Angol
nyelvet tanító tanárként került az intézménybe, de rövid idő
elteltével magyar szakos, osztályfőnöki és gyógypedagógusi
munkáját is megismerhették. Az osztályába járók második
anyukája, aki szigorú, ám szerető következetességgel neveli
gyermekeit. Néhány éve a felső tagozatos kollégák osztályfőnöki munkaközösségének vezetője lett. Mindig szívén viselte
a pályakezdők és az új kollégák beilleszkedését. Feladatait
pontosan és következetesen végzi. Határozott elképzeléseivel, építő kritikáival, ötleteivel mindig segíti a vezetők munkáját. Jó ízlése, kreativitása megmutatkozik az ún. „kék fal”
rendszeres dekorálásában, az iskolai rendezvények helyszínének szépítésében. Szakmai és emberi nagyságáról legjobban az tanúskodik, hogy az iskola és a település mindenki
által szeretett „Judit nénije” lett. Vidámsága, játékos kedve
a közel négy évtizedes pedagógiai munka után is megmaradt.
Sajátos humora élettel, nevetéssel tölti meg a tanári szobát.

Fehérváriné
Básits
Margit munkáját magas szakmai színvonalon
látja el immár negyven
éve. Óvodai tevékenységét gyermek- és szakmaszeretetét az empátia,
hivatástudat, következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség hatja át.
A szülőkkel jó partnerkapcsolatot alakított ki, ők bizalommal fordulhatnak hozzá bármilyen kérdésben. Margit néni 1979 óta dolgozik a
Telepi Óvodában és élete nagy részét az óvodáskorú gyerekek nevelésére, fejlődésének elősegítésére fordította. Az
elmúlt negyven év alatt munkájában nagy hangsúlyt kapott
a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése. Pedagógiai
és vezetői munkájában olyan módszertani kultúrát képvisel, mellyel diﬀerenciáltan szolgálja mind a gyermekek
fejlődését, mind a kollégák szakmai személyiségének kiteljesedését. Vezetői sikeres munkásságát megosztotta jó
gyakorlatként a helyi vezetőkkel és regionális külső partnerekkel. A Telepi Óvodát 1992 óta vezeti, elsőként szerezte meg a mesterpedagógiai minősítést, szakértőként járja
az országot. Vezetése alatt az óvoda nagy hírnevet szerzett
magának. Számtalan változatos programot vezetett be, így
az óvoda nyitottá vált a családok számára. A közéletben is
igen aktív, városi eseményeken képviseli az óvodát. Életpályájával kifejezte elkötelezettségét a pedagógus élethivatás
mellett. Munkásságát számtalan díjjal ismerték el. Margit
vezetősége alatt eltelt 26 esztendő mérceként szolgál az
óvoda életében.

25 éves munkaviszonyát ünnepli

40 éves munkaviszonnyal rendelkeznek

Ficz Dóra – Szentistvántelepi Általános Iskola pedagógusa
Martini Andrásné – Szentistvántelepi Általános Iskola pedagógusa
Nagy Lászlóné (Kati) – Nyitnikék óvoda pedagógusa

Fehérváriné Básits Margit – Telepi Óvoda vezetője

30 éves munkaviszonnyal rendelkeznek

Gratulálunk és jó egészséget, szép sikereket kívánunk!

Tóth Julianna – Kalász Suli pedagógusa
Sáringer Kálmán – Zeneiskola pedagógusa

Vasdiplomáját vehette át

Horváth Erzsébet – Szentistvántelepi Általános Iskola
pedagógusa

Vígh Zoltánné – Telepi Óvoda

A nyugdíjba vonulók
Balogh Géza – Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
munkatársa
Horváth Erzsébet – Szentistvántelepi Általános Iskola
pedagógusa
Pákozdi Judit – Kalász Suli pedagógusa
Fehérváriné Básits Margit – Telepi Óvoda vezetője
Sok pihenést, jó egészséget kívánunk!

Kós Károly
Művelődési Ház
és Könyvtár

KIÁLLÍTÁS
A SUSZTER, AZ ANYÓ, ÉS A
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Közélet

Esőben is csillogtak az autók a Kocsi fesztiválon

A budakalászi fesztiválszezon ingyenes
nyitóeseménye a már hagyománnyá váló
Kalászi Kocsi Fesztivál volt 2019. május
4-én szombaton. A rendezvény műsorkínálata évről évre bővül és Budakalász
Város 10 éves évfordulója alkalmából még

több programmal várta a Művelődési Ház
a budakalászi családokat.
Bár az idő nem volt túl kegyes hozzánk, több, mint 1000 ember látogatott
el a fesztiválra, ahol rally- és sportautók
mellett még szervizkamion is várta az érdeklődőket. A környezettudatosság jegyében az E-Bike-ot és az elektromos autót is
közelebbről megnézhettük. A Citroën száz
éves évfordulója alkalmából veterán modelleket csodálhattunk meg, a helikopterszimulátorral pedig élvezhettük a repülés
örömét és izgalmát, természetesen minden
veszély nélkül.
Rendhagyó fotókiállítással is készültünk, visszamehettünk az időben és a

filmtörténet ikonikus autóit is megcsodálhattuk.
Természetesen az apróságokra is gondoltunk, nagy sikere volt a LEGO játszóháznak és a kézműves gyerekszigetnek,
arcfestés és ping-pong sarok is várta a kisebbeket.
A XXI. századi élmények sem maradhattak el, hiszen a VR Galaxy virtuális
élményparkban kicsik és nagyok próbálhatták ki a Moonwalkert.
A fesztivál végéhez közeledve a Török
Ádám & Icecream Supersession zenélt,
majd a KFT Balatoni nyár fergeteges hangulatú nagykoncertje zárta az estét.

Magas rangú kulturális díjat kapott a Rozmaring Szerb Táncegyüttes
Enikőnek, a budakalászi néptáncegyüttes
vezetőjének, az Uránia Nemzeti Filmszínház elegáns falai között.

A Pro Cultura Minoritatum Hungariae
díjakat minden évben a hazai nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek
legmagasabb szakmai elismeréseként
osztják ki. Az állami kitüntetést dr. Semjén Zsolt, a nemzetpolitikáért, az egyházügyekért és a nemzetiségekért felelős
miniszterelnök-helyettes adta át Vaizer

Szeretettel gratulálunk a bámulatos
elismeréshez, amely azt is mutatja: Budakalászon országos szinten is kiemelkedő
nemzetiségi-kulturális és hagyományőrző
tevékenység zajlik. Rogán László polgármester a teljes város nevében gratulál
ehhez a teljesítményhez: „a Rozmaring
táncosai városunk hírnevét is méltán öregbítik, köszönjük nekik tizenöt éve zajló,
odaadó munkájukat! Hagyományőrzésük,
lelkesedésük, szorgalmuk mindannyiunk számára példaértékű lehet. Ahogyan
a táncegyüttes, úgy Budakalász is több
nemzetiség otthona. Közösségünk szerves
egész, több száz éve mégis egyszerre jel-

lemzik a magyar, szerb és sváb kultúrák
sajátságai.”
A Rozmaring lelkes csapata a közelmúltban ünnepelte tizenöt éves fennállásának évfordulóját a Kós Károly Művelődési
Házban, jubileumi gálaműsorral, kiállítással és balkán táncházzal. Az intézmény
több éve ad otthont a táncegyüttesnek:
hivatalos székhelyük is ez, próbáikat is itt
tartják. A város örömmel járul hozzá kulturális tevékenységükhöz, a tánctermet
ingyenesen bocsátja rendelkezésükre. A
Rozmaring munkássága a budakalászi
polgárok számára sem ismeretlen, hiszen
a nagyobb városi rendezvények programkínálatát is gyakorta színesítik a Lenvirág
Táncegyüttes fellépőivel egyetemben.

Hindu egyházi méltóság látogatása

Őszentsége Shankaracharya Sadhvi Hemanad Giriji Magyarországra látogatott és
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a Polgármesteri Hivatalban is megfordult.
A Shankaracharya a legmagasabb rangú
hindu egyházi méltóság, a katolikus vallásban a pápáéhoz hasonló szerep az övé.
Csupán öt ilyen hindu vezető tevékenykedik a világon és Őszentsége az első nő ilyen
szerepben.
Őszentségét élete végéig 2018 augusztusában választották meg erre a tisztségre.
A világ vallásainak vezetői között történelmet írt azzal, hogy az első női vallási
vezetőként került ebbe a pozícióba. Ne-

páli állampolgár, de a világ valamennyi
hindu vallási irányzatát követő hindu vallású emberek egyik vezetője. A többi négy
shankaracharya indiai állampolgár, és valamennyi férfi.
A vallási vezető feladata nem kisebb,
mint az összes Európában élő hindu hívő
lelki vezetése, amelyet Magyarországról
fog végezni. A budakalászi származású
Dr. Kotroczó Anikó (a kép jobb oldalán)
Őszentsége (jobbról a második) személyes
tanítványa.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ

Zeneiskolai hírek

A III. Szentendrei Nagyszínpad Könynyűzenei Tehetségkutató Verseny döntőjét
május 5-én vasárnap tartották a Szentendrei Sörfesztivál keretén belül. Iskolánk
magánénekes növendéke, Bogdán Viktória,
ezen az alkalmon az áprilisi válogatóból való
továbbjutás után 2. helyezést ért el. Felkészítő
tanára Magyar Szilvia. Gratulálunk nekik a
fantasztikus eredményhez!
A tököli „Szárny-nyitogató” Alapfokú Mű-

vészeti Iskola és tököli Városi Művelődési
Központjának szervezésében május 17-én
iskolánk növendékei részt vettek a Pünkösdi
Népdalünnepen, Országos Népdaléneklési
Versenyen és Népzenei Találkozón. Szólóének kategóriában Gyémánt Dalosmadár Díjban részesült Májai Liliána Angelika, Váradi
Lili, Arany Dalosmadár Díjban Károly Virág,
Osváth Zita, Szabados Orsolya, Váradi Réka
Anna, Ezüst Dalosmadár Díjban Bogdán Nikolett és Szilágyi Zsófia. Énekkettősök kategóriájában
Májai Liliána Angelika és Vági Larina
Mária Gyémánt Dalosmadár Díjat,
Osváth Zita és Bogdán Nikolett Arany
Dalosmadár Díjat, Gődény Boglárka Kincső
és Váradi Lili Emma Ezüst Dalosmadár Díjat,
Éneklő csoportok kategóriájában a Lenfonó
együttes és Kocsis Eszter Ildikó Arany Dalosmadár Díjat kapott. Közreműködött Dömény

Krisztián citerán, Sáringer Kálmán furulyán,
felkészítő tanár pedig Papp Ágnes volt. Gratulálunk a szép eredményekhez!
Előzetes:
A Zeneiskolai Tanévzáró Ünnepély és bizonyítványosztás 2019. június 12-én, szerdán
17 órakor lesz a Művelődési Ház báltermében.
A X. Jubileumi Országos Kalászi Tamburás Találkozót 2019. június 14-én, pénteken rendezzük a Művelődési Ház udvarán. A
délutáni, esti koncertek és táncházak részletes műsorát megtalálják honlapunkon (kami.
hu). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Beiratkozás a 2019/2020-as tanévre jelenlegi növendékeink számára 2019. június
17-18-19. (hétfő-kedd-szerda) 8-18 óráig a
Zeneiskola titkárságán. A júliusban kiértesített, újonnan felvett növendékek augusztus
28-30-ig iratkozhatnak be.

Bölcsődei gyereknap:
esőben is vidáman

Magyarországon május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyerekeket.
A legkisebbeket és szüleiket a Budakalászi
Bölcsőde mindkét épületében kreatív tevékenységekkel, ugrálóvárral, horgászással,
arcfestéssel és különféle finomságokkal
várták a nevelők egy közös játékra. A gyereknapi mókázás a rossz idő ellenére vidáman, jókedvűen telt.
A Mályva utcai bölcsődében a legtöbb kicsi horgászással indított: izgatottan vadászták a műanyag
halakat a vízből. Közben már lehetett arcfestésre
is jelentkezni: egymás után kerültek a virágminták, csillámos díszek, katicabogarak, vagy éppen
száguldó autók a gyerekkezekre, gyerekarcokra.
Kétféle kreatív tevékenység is várta a gyerekeket:
„gyöngyfűzés” totyogó-módra, és lehetett papírkoronát is készíteni, díszíteni. A Budai úti tagintézményben sétaösvényen is gyalogolhattak a kicsik,
ahol mezítláb ismerkedhettek különféle felületekkel a talpuk alatt.
A legnagyobb siker talán az ugrálóvár és a büféasztal voltak: miután kiugrálták magukat az apróságok, jól fogyott a palacsinta, a kókuszgolyó, a
csokoládés piskóta és a muﬃn is. A hazatérő bölcsisek lufit és buborékfújót kaptak ajándékba. Eső
ide, eső oda: nem lehetett kedvét szegni az apróságoknak, a sok játék után jókedvűen hajthatták
fejüket álomra.

XIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM z 2019. JÚNIUS 11.
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Iskolai
Óvodai
hírek
hírek
 KALÁSZ SULI

Kirándulás Szerbiába

A Kalász Suli minden hetedikes tanulója
izgatottan várta május első hétfőjét a szakadó eső ellenére.

Már a tavalyi tanévben tudtuk, idén a
„Határtalanul” program keretében eljuthatunk Moholra, Adára, olyan területre,
ahol ma is élnek magyarok, igaz, már kisebbségben. Erről sokat mesélt kísérőnk,
idegenvezetőnk, Vali néni. A határ átlépése
után hamarosan megérkeztünk Zentára.
A Városháza kiállításán megismerhettük
a zentai csata történetét, a több mint 300
lépcső megmászása után pedig a toronyból
gyönyörködhettünk a kilátásban.
Ezután a testvériskolánkba mentünk,
Moholra. Irigykedve bámultuk az iskola
hatalmas, lelátós, galériás sportcsarnokát,
ahol foci- és röplabdameccseket játszottunk
a helyi diákokkal. Mi tagadás, ők voltak a
jobbak!
Megnéztük még a katolikus templomot, majd elfoglaltuk a szállásunkat.
Másnap reggeli után Szabadkára buszoztunk. Itt is megnéztük a csodálatos fafaragásos, díszesre festett városházát és a
nemrég felújított zsinagógát, majd szabadon nézelődhettünk, vásárolgathattunk
a városban. A visszafelé úton két helyen
is koszorúztunk: Szarvas Gábor nyelvész
szobránál és Damjanich tábornok emlékplakettjénél. Harmadik nap délelőttjén volt
a legérdekesebb programunk. Vali néni
elvitt minket egy különleges helyre, amely
leginkább a Csodák Palotájához hasonlított.
Itt sok-sok játékot, fizikai kísérletet próbálhattunk ki. Nagyon élvezte mindenki!
Innen egy szerb-magyar temetőbe mentünk, ahol megkoszorúztuk a Délvidék
egyetlen magyar történelmi emlékművét.
Mindenki maradt volna még! Fáradtan,
de sok-sok élménnyel gazdagodva érkeztünk haza. Áztunk, fáztunk, de nagyon jól
éreztük magunkat! Szívesen visszamennénk!

az írással, de kitartó és lelkes munkájának,
szorgalmának köszönhetően rövid időn
belül minden olyan ismeretet elsajátított,
ami a pályázati induláshoz szükséges.
Álma, hogy egyszer sportriporter, kommentátor lesz, így interjúját Varga Ákossal (M4)
készítette, akit példaképének is tekint.
A DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán minden évben több kategóriában
és korosztályban versenyezhetnek a diákok,
majd a több száz beérkezett munkát szakmai zsűri értékeli. Tanulónk korosztályának
legjobb diákújságírója lett, „Az év diákújságírója” címet nyerte el. Gratulálunk neki!

Kajakos siker

Bencze Zoltán
5.b osztályos tanuló kajak sportágban 2000 méteren
U12-es kategóriában 2. helyezést
ért el a Hídépítő
kupán. Gratulálunk, további sok
sikert kívánunk!
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Úszás

Gulyás Borbála (4.b) május 11-én az Új
Hullám SE által szervezett országos „Békatalálkozón” vett részt Dorogon. Eredményei: 50 m hátúszásban bronzérem,
50 m mellúszásban IV. helyezés, 50 m
gyorsúszásban V. helyezés. Gratulálunk!

Országos matema ka és anyanyelvi eredmény

Ungvári Nóra 4.b osztályos tanuló kiválóan teljesített a levelezős versenyeken,
majd a kecskeméti döntőben is. Az anyanyelvi versenyen végül 5. helyezett lett,
matematikából pedig 15. helyezést ért el.
Felkészítő tanárai: Konkolyné Kazsu Mónika, Hollik Edina. Gratulálunk!

Tanulónk az országos német
verseny
vers- és prózamondó verse- Mozaik
Hegyi Bálint 4.b osztályos tanuló a Monyen
zaik Országos Tanulmányi Verseny leveleHegyi Bálint negyedikes tanulónk ebben
az évben igen kiemelkedő eredményt tudhat magáénak. Első helyezett lett az iskolai,
kistérségi, majd a regionális fordulóban is
a német vers- és prózamondó versenyen,
így jutott az országos döntőbe. Előadását
magabiztos szövegtudás, kiemelkedő előadásmód és szép kiejtés jellemezte. Nagyon
szoros versenyben, az ország legjobbjaival
megmérkőzve 16. helyezést ért el. Gratulálunk! Felkészítő tanára: Giay Anikó.

zős fordulóit kimagaslóan teljesítette, így
a döntő feladatait Szegeden tölthette ki.
Irodalomból 6. lett, az általános műveltségi
versenyen pedig 11. helyezést ért el. Felkészítő tanárai: Konkolyné Kazsu Mónika,
Hollik Edina. Gratulálunk!

Kosárkötő Ka ca szép históriája

Országos röplabdaversenyen
jártak az alsós diákok

„Az év diákújságírója”

Idén 26. alkalommal rendezték meg az
Országos Ifjúsági Sajtófesztivált Budapesten, ahol számos pályázatot díjaztak. Iskolánk tanulója, Bózsik Tamás (7. a) egyéni
kategóriában nevezett és nyert.
Tomi csupán szeptembertől foglalkozik

léptek. A csapat tagjai (Király Luca, Lukácsa Flóra, Szamosvári Döníz és Gradsack
Lilla) öt mérkőzésből négyet megnyertek,
és az egész verseny alatt rendkívül magabiztosan játszottak. A gyerekek nagyszerű
élményekkel gazdagodtak, büszkék lehetünk rájuk. Gratulálunk a diákoknak és tanáruknak, Vetró Mátyásnak!

Május elsején a Folyondár utcai Vasas
Sportközpontban rendezték meg az Országos Mini Kupát. A nagyszabású röplabdaversenyen, ahol 99 csapat vett részt,
iskolánk alsó tagozatos tanulói is pályára

Második tanévünket Kosárkötő Katica
szép históriájának előadásával zártuk. A
színdarab több szempontból is nagy kincs
számunkra: illeszkedik a hagyományőrző
programunkba, fejleszti az együttműködést, segíti a szép, érthető tiszta beszéd
iránti igényességet és – nem utolsó sorban
– az együtt játszás örömét biztosítja. A tizenöt jelenet elsajátításának közel három
hónapja alatt nagyon sokat tanultunk egymástól. A szülőknek szóló bemutató már
csak hab volt a tortán.
Nógrádi Anikó és 2.a osztály
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 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

Megyés játékok

és Oláh Dóra voltak. A megyés játékokon
való részvételért iskolánk minden tanulója
apró ajándékot kapott jutalmul.

Sulikupa

Májusi eső aranyat ér, tartja a népi bölcsesség. Az átlagnál csapadékosabb május,
ha nem is az időjárási viszonyokkal, de
tényleg bearanyozta a Telepi Suli diákjainak május utolsó napjait. A tanév végéhez
közeledve ugyanis kihirdettük a Suli Kupa
és a Megyés játékok eredményeit. A Megyés játékokról sok szó esik, így azt már a
legtöbben tudják, hogy iskolánk tanulói a
tanév során három alkalommal vegyes életkorú, megyékről elnevezett csoportokban, a
hetedikes és nyolcadikos diákok irányítása
mellett egymással együttműködve járnak
körbe egy-egy témát. Az egész tanéven átívelő vetélkedőt holtversenyben a Fejér és
Hajdú-Bihar megyéről elnevezett csapatok
nyerték. A megyevezetők Hoﬀmann Dorina

A Sulikupa hasonlóan nagyívű vetélkedő,
de talán kevésbé ismert programsorozata
iskolánknak. A Sulikupa célja, hogy a testmozgás szeretetére, az egészséges életmódra
buzdítsa nem csak iskolánk tanulóit, hanem
családjaikat is. A testnevelő tanárok rendszeresen mozgósítják a diákokat a városi sportrendezvényeken (Tófutások, „Kevélyre fel!”,
Tour de Kalász), illetve a budapesti utcai futásokon (Maraton Fesztivál, Vivicittá) való
indulásra. A sporteseményeken induló, illetve
a tavaszi családi sportnapunkon résztvevő
gyerekek nem csak a saját teljesítményük, az
általuk mozgósított szülők, rokonok, ismerősök részvételéért kapott pontokat is tanév
végéig gyűjtik. Az első helyezettek névre szóló
Sulikupa pólót és érmet, a második-harmadik
helyezettek érmet, a negyedik-hatodik helyet
megszerző tanulóink pedig oklevelet kapnak.
A 2018/2019-es tanév végén az alábbi gyerekek bizonyultak a legsportosabbaknak:

Korcsoport Lányok
Gálﬁ Gerda
1-2.
Almádi Olívia
évfolyam Polgár Dorina

Fiúk
Somogyi Dániel
Gelencsér Bálint
Kroó Bendegúz

Forián-Szabó Olsen Eirik
Adél
3-4.
Neszádeli
évfolyam Kun Kamilla Boldizsár
Polónyi Laura Kovács Márton
Forián-Szabó Kravecz Máté
Angéla
5-6.
évfolyam Pász Anna Háromi András
Horváth GrétaVeres Zétény
Horváth Luca Balázsi András
7-8.
Nemes Panni Kovács Miklós
évfolyam Olsen Emma Tarr Alex
Az osztályok versenyét az 5.c osztály
nyerte, így a következő tanév végéig ők őrzik
a vándorserleget.

Alapítványi est

Kiemelkedő jelentőségű rendezvényünk
az Alapítványi est, melynek helyszínét idén is
a Kós Károly Művelődési Ház biztosította. A
rendezvény többszörös jelentőségét az adja,
hogy bemutatja műsorát iskolánk színjátszó
köre, fellépnek és tánccal búcsúznak az alsó
tagozattól, illetve az iskolától negyedikes és
nyolcadikos tanulóink, fergeteges bemutatót
tart az ugróköteles csoport és színpadra lép
az énekkar is. Az idei év különlegessége volt,
hogy a színjátszók által bemutatott Oroszlánkirály című színdarabban számos betétdalt
énekelt a kórus, amely így az utóbbi évek legnagyobb sikerű előadása lett.

Országos pályázaton nyertek a színjátszók,
sérült gyerekeknek játszottak
Fontos személyiségfejlesztő erő
a színjátszás, egy
év alatt alapos
önismeretre, empátiára, egészséges önbizalomra
lehet szert tenni
általa. Az év végi
előadásunk után
mégis
valami
üresség-élményt tapasztaltunk meg.
Mintha valami még hiányozna. Érdekes volt viszont, hogy amikor a
kelet-magyarországi Kurityánban
lévő nevelőotthonba megyünk,
elemi erővel érezzük, hogy tehetségünkkel szolgálhatunk, boldoggá
tehetünk másokat. Reálisan kezdjük
látni magunkat, értékeljük a nekünk
adatott lehetőségeket, míg a nehéz
sorsú társainkat felvidítjuk. A színjátszó csoport vezetése során nem
célunk, hogy mindenkiből színészt
faragjunk, de célunk, hogy egészséges önbizalommal rendelkező, komfortzónájából kilépni tudó, fejlődni
vágyó, másokra, sérült emberekre
nyitott
fiatalokat neveljünk.
XIII.
ÉVFOLYAM,
6. SZÁM z 2019.

A nevelőotthon a régióból gyűjti össze
a halmozottan hátrányos és értelmi sérült gyermekeket. A szentistvántelepi
színjátszók már évek óta felkeresnek
ilyen otthonokat. Először 5 évvel ezelőtt
Nagyszalontán voltunk Erdélyben egy
Dévai Szent Ferenc alapítványi árvaházban, majd egy magyarországi állami nevelőotthont és hetes iskolát fedeztünk fel
Kurityánban, ahol enyhén, vagy középsúlyosan értelmi sérült gyerekek laknak. Ezt
az otthont előttünk senki nem látogatta,
csupán barátkozás céljából. Azóta iskolánk
alapítványának és családok támogatásával
járunk le ide. Mára igazi közösségi összefogást élhetünk át. Egy „örömsütis” helyi
anyukákból álló csapat szokott kiváló házi
sütiket küldeni, rengeteg adományt is hoznak iskolánk családjai. Tapasztalhatjuk a
lelkesedést, ahogyan diákjaink odaajándékozzák játékaikat, könyveiket, üdvözlőlapot készítenek az otthon lakói számára.
Látogatásunk leglényegesebb momentuma a színielőadásunk után a kiscsoportos játék és műhelyvezetés, erre a
színjátszók kreatív műhelyekkel, drámajátékokkal készülnek. Itt kerülnek a gyerekek egymással szorosabb kapcsolatba,
ilyenkor11.
alakulnak ki beszélgetések, beJÚNIUS

leláthatnak egymás életébe, mesélnek magukról, kíváncsian érdeklődnek egymás
iránt, miközben lázasan tevékenykednek.
Idén erről a tevékenységünkről készített 5 perces kisfilmmel nyertük el az „Adj
Egy Ötöst” pályázat díját, amit részben a
további kapcsolatépítésre, részben szakmai bővítésre szeretnénk használni.
A Salva Vita Alapítvány fogyatékos
személyek társadalmi integrációjáért tevékenykedik már 25 éve. Általuk és a Szerencsejáték Zrt. által meghirdetett 2 éve
működő „Adj Egy Ötöst” pályázat arra
irányul, hogy általános és középiskolás
fiatalok kerüljenek kapcsolatba sérült gyerekekkel. A cél az, hogy minél több pozitív
élmény és személyes kapcsolat szülessen,
leomoljanak a falak és előítéletek, amelyek
a sérült embereket körülveszik. Jól illett
tehát ez a pályázat ahhoz a tevékenységünkhöz, amit évek óta végzünk, így nem
maradt más hátra, mint dokumentálni élményeinket.
Wettstein Etelka
színjátszókör vezető
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Vendégünk Zoran Zivic Budakalászi Szerb Egyházközség új pópája

Befogadó közösség várta
az újonnan kineveze
budakalászi szerb pópát
Kinevezése alkalmából Zoran Zivic
pópa fogado minket tele új tervekkel. Bemutatkozásából megtudhatjuk,
hogy befogadó, támogató közösség
várta a városban és érkezése óta sok
pozi v kapcsolatot sikerült kialakítania. Az 1752-ben épült Gábriel Arkangyal szerb ortodox templom falai közt
beszélgetünk.
 Honnan érkezett? Milyen út vezetett Budakalászra?
Romániában, Nagyszentmiklóson
születtem, Temesváron jártam gimnáziumba, Belgrádban pedig egyetemre.
Szerbiában dolgoztam hittanárként,
majd 2007-ben megházasodtam és a
következő évben megszületett a lányom.
2009-ben püspök úr Magyarországra
helyezett, azóta itt élek, hiszen nagy
szükség volt teológiát végzett papra,
ezért szívesen jöttem. Így kerültem először Szentendrére, majd Budakalászra.
Püspöki diakónusként kezdtem. Most
egyházmegyei titkárként dolgozom
Szentendrén, emellett egy budapesti
szerb iskolában vagyok hitoktató.

 Milyen benyomásai vannak a
városról és a budakalászi szerb
közösségről?
Igazán szép, vonzó helyre kerülhettem. Befogadó közeg várt, barátságos
légkör fogadott érkezésemkor. Azóta is
bizalommal fordulhatok a szerb közösség régi tagjaihoz, számíthatok rájuk.
Huszonöt szerb család él itt, nyolcvanöt
fővel. Az egyházi eseményeken, ünnepeken szinte mindenki jelen van, a részvétel körülbelül 70%-os, amely fővárosi
összehasonlításban is jó arányt jelent.
Húsvétkor nagyon boldog voltam, a feltámadási misére nagyon sokan jöttek el.

 Melyek a legfőbb feladatai?
Általában korán kelek és a templomban kezdem a napom reggeli imával.
Misét, egyházi eseményeket, temetéseket tartok. A temető rendben tartásának
megszervezése is a feladataim közt szerepel. Titkársági munkámat követően
az ajtóm nyitva áll a segítségre szorulóknak.

 Hogy érzik itt magukat?
Nekem könnyen ment a beilleszkedés, a családomnak a nyelvi akadályok miatt nehezebben. Hozzászoktam
a gyökeres változásokhoz, hiszen 18
évet éltem Romániában, 18 évet pedig
Szerbiában. Nagyszentmiklóson a
szomszédaink, iskolatársaink közt voltak magyarok. Jó kapcsolatot ápoltam
velük, tőlük tanultam a nyelvet. Azóta
nyelviskolában is képeztem magam.

 Milyen esetekben kereshetik fel
a hívek?
Legutóbb egy család keresett meg,
beteg rokonuk ügyében. Együtt imádkoztunk gyógyulásáért a templomban.
Idős, egyedül élő, magányos embertársaink számára is rendelkezésére állok.
Itt vagyok, elérhető vagyok, megtalálnak!

 Milyen tervekkel érkezett? Tervez valamilyen felújítást az épületekben?
A budakalászi parókiát 15 évvel ezelőtt újították fel, időszerű a frissítés.
Most a budakalászi önkormányzattól
kaptunk támogatást a tetőcserére. A
templomban is szeretnénk felújítást
végezni, mert beázik. A fűtés biztosí-
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tása nagyon fontos lenne, hiszen sok
az idős, akik télen betegesek, és olyankor nagyon hideg van itt. A korábban
iskolaként működő melléképületben a
10 órás szentmise után minden vasárnap szeretetvendégséget tartunk. Ezt az
épületet is szeretnénk felújítani. Később
talán az ikonosztázok restaurálására is
sor kerülhet. Emellett mindent megteszek azért, hogy bővülhessen a közösségünk. Hamarosan a közösségi portálon
is létrehozom az új oldalunkat, hogy
friss információkkal szolgálhassunk az
érdeklődők számára.
 Turistacsoportok számára is
látogatható a templom? Akár egy
Budakalászon élő, de nem az egyházközösséghez tartozó érdeklődő is megtekintheti?
Igen, nyitva áll az ajtó. Nemrég is járt
itt egy szerb csoport. Tárgyalunk a környező településekkel, hogy összefogással
közös templomlátogató körutat szervezzünk az érdeklődők számára.
 Felvette már a kapcsolatot a
társegyházak helyi képviselőivel?
Igen, Kelemen László katolikus
atyával már személyesen is találkoztam. Megállapodtunk a kapcsolattartás
fontosságában és erősíteni fogjuk az
együttműködést. Egyetértettünk abban,
hogy lehetnek különböző vallások, Isten
mégis egy. Az azonosságokra koncentrálunk, valamint küldetésünkre, hogy
Istent szolgáljuk és az emberekben a jót
erősítsük.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
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Egészség
kultúrák találkozását közös ebéd, majd
séta követte a Kálvária dombra, a Sváb
Tájházba és a szerb templomba. A vendégek kalászi emlékeket tartalmazó csomagot is kaptak a várostól. Budakalászi
állomásukat követően a Balaton-felvidéket tekintik meg a csoport tagjai.

Nyizsnyij Novgorodból érkeztek vendégek
a Kalászi Idősek Klubjába

Nagy utat tettek meg az oroszországi
Nyizsnyij Novgorodból érkezett nyugdí-

jas csoport tagjai. Hazánkba látogatásuk
célja a kapcsolatfelvétel volt a magyar
idősebb közösségekkel, valamint későbbi kölcsönös vendégség szervezése.
Karcag után most Budakalászon az
idősklubot látogatták meg. Zelizi Erika
intézményvezető, a gondozónők és a
nyugdíjasok fogadták, majd városlátogatásra hívták a vendégeket. A közös népdalénekléssel és vidám tánccal a nyelvi
különbségek is jelentéktelenné váltak. A

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

Új helyre költözö az állatorvosi rendelő
A budakalászi Zöldövezet Állatorvosi
Rendelő címe megváltozott. A Budai út
55-ből a Budai út 103-ba költözött. A
rendelő saját ügyfélparkolóval rendelkezik és a megszokott rendelési időben
üzemel. Az új helyszínen nagyobb várótermet, vendégmosdót, gyereksarkot
és külön macskavárót alakítottak ki. A
rendelőbe online időpontfoglalással is
bejelentkezhetnek és a bankkártyás fizetés is lehetséges.

A SZŰRŐVIZSGÁLAT
DÍJMENTESEN
IGÉNYBE VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje:
Szentendre Város Eü. intézményei
2000 Szentendre, Kanonok u. 1.
tel.: 06 (20) 234-5452
2019. június

A Budakalászon lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik
utolsó mammográﬁás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre
szóló meghívót kapnak mammográﬁás szűrővizsgálatra.
KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY / TEL.: +36 (1) 465-3823

Orvosok nyári szabadsága
Szabadság ideje

Helye es saját
rendelési idejében

augusztus 1-23-ig
előreláthatóan július 1-29-ig
június 12-16-ig és augusztus 12-szeptember 9.
június 24- 30-ig, valamint július 20-augusztus 10-ig

Dr. Pető István
Dr. Kiss Edina
Dr. Sulyok András
Dr. Gál Katalin

Orvosok
Háziorvosok
Dr. Kiss Edina
Dr. Pető István
Dr. Gál Katalin
Dr. Sulyok András
Fogszakorvosok
Dr. Rénes Nóra
Dr. Sármássy Árpád
Gyermekorvosok
Dr. Dalloul Hicham
Dr. Tordas Dániel

június 17-július 5-ig
augusztus 5-20-ig

Dr. Sármássy Árpád
Dr. Rénes Nóra

június 24-július 19-ig
június 17-21-ig és július 22-augusztus 16-ig

Dr. Tordas Dániel
Dr. Dalloul Hicham

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
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Szeretettel köszöntjük
Budakalász májusban született
legifjabb polgárait:

Ács Martin
Angyal Vince
Gubán Janka
Kiss Zénó Viktor
Maday Zolna

Sárosi Lea
Szommer Luca
Ujfalussy Zétény
Tassel Léna
Jó egészséget kívánunk nekik!
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Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet!

„Robotra köteleztek és kulákká nyilváníto ak.
Mindenünk elvesze .”
Kovács Zoltánnál jártunk látogatóban Kinizsi utcai lakásában. A 99 éves úr orvoshoz nem jár, gyógyszert nem szed, TV-t nem néz. Zoli bácsi egy évszázad tapasztalatát gyűjtö e össze, de a megélt hánya atások ellenére ma is letörölhetetlen
a mosolya.

 Hol született Zoli bácsi? Milyen
gyerekkori emlékei vannak?
Bedegen, egy Somogy megyei kis
faluban láttam meg a napvilágot 1920.
július elsején, hagyományos paraszti
családban, egyedüli fiúgyermekként. Az
1910-es évek elején nagyszüleim megjárták Amerikát. Miután hazatértek, az
ott szerzett keresetükkel el tudták indítani az életüket. Abban az időben csak
így tudtak boldogulni, mivel a szülők
nem adták át a földeket, hiszen akkor
még nem volt nyugdíj. Emlékszem a
20-as 30-as évek gazdasági válságára,
amely csak az évtized vége felé kezdett
enyhülni, a közelgő háború előjeleként.
A felmenőim is nagyon magas kort
értek meg, a dédapám mesélt nekem
betyárokról, 1848-ról, Jellasics seregéről, amely átvonult a falunkon. Az elemi
iskola elvégzése után Szekszárdra kerültem mezőgazdasági iskolába. Innen
az apám hamar kivett, mivel otthon sok
volt a munka. Volt kaszáló- és vetőgépünk, cséplőgépünk, traktorunk, így
bérmunkát is vállaltunk. Én végeztem
a marhák, tehenek, lovak etetését és
már 13-14 éves koromtól egyedül jártam
szántani. Pénzt kerestem, ezért önállóan
is hozzányúlhattam a családi kasszához.
Ameddig a többi pajtásom a kocsma
ajtajában álldogált és gyerekként nem
szolgálták ki őket, én fizetőképességem
miatt már legénynek számítottam és
teljes joggal beléphettem oda. Ez volt
akkoriban a közösségi élet – a kártyapartik, kuglizás, billiárdozás, politizálás
– egyik legfőbb színtere.
 Hogyan ismerte meg leendő feleségét?
Feleségemmel, Varga Rózsával 1940
őszén házasodtunk össze, ő is falubeli
volt. Már egész fiatalon, 17 évesen megkértem kezét, de akkor még nem adták
hozzám. A szülei nagyon fiatalnak tartottak minket a házasságra és féltették
lányukat a paraszti élet nehézségeitől.
Ezek után két évig hozzá se szóltam. Egy
bálon a falusi asszonyok hoztak össze

újból minket. 1945-ben aztán megszületett Edit lányunk.
 Hogyan élte meg a nehéz történelmi időket?
A világháborúban a légvédelemnél,
mint légtérmegfigyelő őrsparancsnok
szolgáltam. A lelőtt gépek és a halott
pilóták látványa belém égett. A háború
után újból beindult az élet, mindenki
cserélt, amit tudott. A bajok 1948-ban
kezdődtek a beszolgáltatások, terv- és
békekölcsönök bevezetésével. Sokakat,
így minket is robotra köteleztek és kulákká nyilvánítottak. Mindenünk elveszett. Édesanyámat és nagymamámat,
akik otthon maradtak, a bedegi pap
fogadta be, mert nem volt hol lakniuk.
A mindennapi zaklatást és fenyegetést,
hogyan semmisítették meg a falut, a
paraszti gazdaságokat és a családokat,
nehéz szavakba önteni. Vádat emeltek
ellenem a termelés szabotálása miatt,
mivel folyt a traktoromból a hűtővíz. Sikerült megúsznom a börtönt, egy fiatal
ügyvéd segítségével. Apósomat, Varga
Istvánt szintén termelés szabotálása
miatt – a vád szerint nem vetett el – már
elítélték. Három év szabadságvesztést,
teljes vagyonelkobzást és kényszermunkát kapott. Az akkori Sztálinvárost, a mostani Dunaújvárost építhette.
Nagy Imre amnesztiájával szabadult
1953 -ban. A következő évben az „el nem
vetett búzát” a helyi párttitkár aratta le
és adta el saját zsebére. Ekkor jobbnak
láttam elmenni otthonról. Feljöttem a
fővárosba, a gyárakban géplakatosként
könnyen kaptam munkát.
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 Hogyan kerültek Budakalászra?
Budapestről kitiltottak és mivel Óbudán laktunk, keresni kellett új lakóhelyet. Felültem a HÉV-re és a városhatár
utáni első megállónál leszálltam, majd
kérdezősködni kezdtem. Szentistvántelepen a Munkácsy utcában találtam egy
albérletet, egy mosókonyhát, innen indítottuk el egy bőrönddel újból az életünket. Később a Kinizsi utcában kezdtünk
építkezni, 1956-ra lett kész a házunk.
Egyébként egész életemben építkeztem.
Apósom a forradalom idején mindennap bent volt Budapesten, hozta haza
a híreket. Arról azonban nem beszélt,
pontosan miben vett részt. 1957 márciusában, a halála napján civil ruhás rendőrök már keresték. Aznap délután a
Szentistvántelepi HÉV-állomáson, ahol
a rendőrök már várták, a szerelvény „véletlenül” elütötte.
 Meséljen családjáról! Hogyan él
ma?
Feleségem, Rózsika a lenfonógyári
bölcsődében dolgozott gondozónőként,
innen is ment nyugdíjba. Ő 2006-ban
hagyott itt minket. Lányom a Szentendrei Ferences Gimnáziumba járt.
Ő hosszabb betegség után 2011-ben
hunyt el. Jelenleg unokámékkal élek
egy házban, akikre mindenben számíthatok. Az elmúlt években még a kertben termesztettem a család részére a
zöldséget, gyümölcsöt és készítettem
belőlük befőtteket és savanyúságokat.
Most már nehezen mozgok, így inkább
olvasok, rádiót hallgatok. Szomszédaim
is rendszeresen átjönnek beszélgetni.
Legszívesebben a családommal töltöm
az időmet. Sokat mesélek, kártyázunk,
sakkozunk, malmozunk a dédunokákkal. Próbálok minél többet átadni nekik
is a tapasztalataimból.
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Katolikus hírek
Különleges eseménynek
ado o hont a Kálvária
domb

sokasága várta itt a napfelkeltét minden
évben a húsvéti áhítat során a korábbi
plébános, Kálmán József atya vezetésével.
Most Kelemen László atya kezdeményezésére vehettünk részt a május
26-án vasárnap 10 órakor kezdődő
Kálvária dombi katolikus misén. A bensőséges hangulatú egyházi esemény ezúttal is sokakat vonzott.

Budakalászról harangoztak
a Kossuth Rádióban
A város központjában, szinte a település fölé emelkedik az 1865-ben épült
Kálvária, amely egy, az Árpád-házi időkben épült templom maradványai fölött
áll. Az Önkormányzat kezdeményezésére a területen régészeti feltárásokat
kezdtek 2011-ben. A kutatás során őskori leleteket, sírokat találtak. A régészeti munkálatok lezárását követően
a város teljes parkosítást végeztetett a
dombon, játszóteret alakított ki, így igényes turisztikai látványossággá és szakrális, közösségi színtérré válhatott.
A hely szépsége, szakrális ereje sokakat inspirál. Korábban Erdő Péter
bíboros tartott itt misét, emellett hívek

Csíksomlyó-2019

Járjunk együtt! – mottóval hívták
a zarándokok ezreit Csíksomlyóra,
ahol szokatlan időben, szokott helyen,
Ferenc pápával közösen ünnepelhettünk közösen megvallva, amit az erre
való alkalomra felállított székelykapu
is hirdetett: „Őseidnek szent hitéhez,
nemzetednek gyökeréhez testvér ne
légy hűtlen soha!”
Járjunk együtt! Köszönjük testvérvárosunknak, Lövéte önkormányzatának és plébániájának, hogy felidézve a
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A budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templomot
hívők erős közössége keresi fel rendszeresen évszázadok óta. A templom harangjainak érdekes történetét hallhattuk
a Kossuth Rádió műsorában, a déli harangszó Budakalászról szólt ezúttal.
A rádió műsorajánlójában Budakalász

régi kapcsolatot, velük együtt mehettünk a kis kalászi csapattal erre az igazán szép, rendkívüli ünnepre. Együtt
jártunk, mentünk fel a nyeregbe, ahová
az indulást egy korai harangszó szépen
hirdetett, induljunk békével.
Járjunk együtt! Mentünk közösen,
ahogy átélhettük a közösség erejét,
mikor bizony áldozatok árán kapaszkodtunk fel a hármashalom oltárhoz
szakadó esőben, nem kevés sárban,
nem kicsit csúszkálva, de mégis öszszetartva. Egyedül elindultam volna?
Egyedül felértem volna? Milyen jó volt
látni, ki énekelve, kik kézen fogva egymást, ki felhúzva a másikat egy helyre
tartott, közösen néztünk egy irányba,
mert tudtuk, hol van a cél.
Járjunk együtt! – figyelmeztetett
is prédikációjában bennünket Szentatyánk, Ferenc pápa is. „Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást!”
Amikor megérkezett Ferenc pápa, az

és a templom történetét mutatták be.
„1728 után katolikus németek érkeztek a faluba. 1824-ben épített templomuk a Dunai árvizekben annyira
megrongálódott, hogy 1907-re újat
kellett építeni. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére szentelte fel.
A templomban hitelesített Szent Kereszt
ereklye is található. Krisztus megváltó
halálának eszköze, a kereszt elveszett a
Szentföld rómaiak, majd perzsák által
történt feldúlása során. Amikor Nagy
Konstantin császár 335-ben felépítette
a Szent Sír Bazilikát, édesanyja, Szent
Ilona megtalálta a Szent Keresztet.
Ünnepélyesen felmutatták hódolatra
a népnek. Ekkor szeptember 14-e volt,
mely azóta a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Budakalászra
1907. szeptember 8-án, a helyi érdekű
vasúton érkezett a templom négy új
harangja. 1944-ben a legnagyobbat
rekvirálták – hatóságilag lefoglalták-,
a toronyórával együtt. Két évvel később pedig a sváb lakosság nagy részét, mintegy 1200 embert telepítettek
ki Németországba. Az egyházközség
1994-ben pótolta az órát és a harangot, az előzött lakosok által hagyott űr
azonban felmérhetetlen. Értük is szól a
budakalászi harang szava.”

eső elállt, a nap kisütött. Együtt mentünk, együtt voltunk, mely kifejeződött a szentmisében, valamint a közös
éneklésben, ahogy zengett mindenfelé:
„Isten, áldd meg a magyart!”

Járjunk együtt, mert így könnyebb.
Keressük közben, ami közös és összetart. Legyünk hálások mindazoknak,
akikkel az úton találkozunk. Ezt élhettük át a néhány lövétei nap és különösen a zarándoklat alatt.

Kelemen László
plébános
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A nega v Bábel
Van a Bibliában egy történet, amit
többnyire már a legkisebb hittanosok
is ismernek, mégis sokszor csak évekkel
később, felnőttként érezzük át a valódi
jelentőségét. Bábel tornyának építéséről van szó. A történet arról szól, hogy
az emberek hírnevet akarnak szerezni
maguknak, ezért egy olyan torony építésébe fognak, aminek a teteje az égig
ér. Téglát vetnek, kiégetik, habarcsként
szurkot készítenek, majd belefognak
az építkezésbe. Isten azonban beleszól
a tervükbe: összezavarja a nyelvüket,
hogy ne értsék egymást, s így ahelyett,
hogy nagy nevet szereznének maguknak, először összezavarodnak, majd
abbahagyják az építkezést, végül zavarukban szétszélednek a Föld színén.
Azért csak később érezzük át e történet valódi jelentőségét, mert sokszor
csak később ismerkedünk meg a Pünkösd történetével, és talán még később
érezzük át annak valódi értelmét. Az
első pünkösdkor ugyanis mintha mindennek az ellenkezője történne: nem
az emberek törnek az ég felé, hanem
Isten küldi el az égből az ő lelkét az embereknek. Ennek a jelei az emberekre
leszálló lángnyelvek. És ahogy Bábel

tornyának építésekor az emberek
nyelve összezavarodott, úgy itt ennek
is az ellentétét látjuk: a Jeruzsálembe
összegyűlt, sokszínű és sok nemzetiségű embertömeg minden egyes tagja a
saját nyelvén véli hallani az apostolok
pünkösdi igehirdetését. Mintha Isten
zárójelbe akarná tenni, a visszájára
akarná fordítani a bábeli zűrzavart az
ünnepen. Ahogy Bábel tornya a széthúzásra, úgy Pünkösd az újbóli összefogásra mutat. Olyan összefogásra, amit
nem mi erőltetünk, hanem amit Istentől
kapunk ajándékba.
Bábel történetének értelmét tehát
a pünkösdben, pontosabban a két történet kontrasztjában láthatjuk meg.
Azt mutatja ez a két történet, hogy mi,
emberek – bárhogy is fogunk össze
egymással, bármilyen nagyratörő terveket is dédelgetünk és bármily eltökéltek is vagyunk önmagunk és terveink
felől – önmagunkban csak széthúzást
és zűrzavart tudunk magunk körül teremteni; de ha Isten cselekszik, akkor
akármilyen sokfélék is vagyunk, akárhány országból is származunk, általa
újból egy közösséggé lehetünk. Hogy a
vele való kapcsolatunk az egymás közötti kapcsolatainkra is hatással, sőt
áldással van. Ez valójában a pünkösd

ünnepének egyik fontos értelme: hogy
Isten szeretete mindnyájunkat egy
néppé, egy lelki közösséggé tud kovácsolni. Olyan közösséggé, ahol bárkit
testvérként üdvözölhetünk, bármelyik
szegletéből érkezett is a Földnek.
Az első pünkösdkor egybegyűlt sokaság Jézus Krisztus nevére keresztelkedett meg. Az ő neve, az ő személye
gyűjtötte össze és tartotta egyben azt
a gyülekezetet. Aztán – ahogy az apostolok hirdették a Jézus feltámadásáról
szóló örömhírt – lett ilyen gyülekezet
több is, majd még több, így született
meg az, amit ma – szerte a Földön – keresztyénségnek hívunk. Jézus Krisztus
feltámadásának közösen megélt öröme
fogja össze ma is ezt a világméretű
közösséget. És ahogy a bábeli torony
építésekor összezavarodott az emberek
nyelve, a pünkösdben új, közös nyelvet
találhatunk: Isten szeretetének nyelvét.
Legyen hát olyan a mi idei pünkösdünk,
amikor testvérként, szeretettel tudunk
egymás szemébe nézni, amikor újból
megfogjuk egymás kezét és egy népként
megyünk tovább földi utunkon, a világ
bármely pontján valljuk is Jézust a mi
Megváltónknak.
Demeter Bence, segédlelkész
Budakalászi Református Gyülekezet

Sport
Bajnok a kézilabdacsapat!
Ifjúsági csapatunknak mindössze
19 mérkőzést is elég volt, hogy bajnoki
címet ünnepelhessen. A kiemelkedő teljesítményhez valamennyi mérkőzését
megnyerte Szalafai Gábor csapata, a 19.
győzelemmel 10 pontos behozhatatlan
előnyre tettek szert 4 fordulóval a vége
előtt.
Az április 6-i rangadón nagy létszámú
nézőközönség előtt játszhattak ifistáink a
Solymári SC csapata ellen. A kilátogató
érdeklődők nem csalódtak, izgalmas,
színvonalas mérkőzést hozott a bajnoki
címről döntő találkozó. A mérkőzés súlyához ifistáink felnőttek és a szezon
egyik legjobb teljesítményével rukkoltak
elő, az első félidőben nyitott védekezésünk Hrabák Miksa vezetésével áthatolhatatlannak tűnt, míg támadásban
rendre ziccereket tudtunk kialakítani. A
második félidőben már a félidő közepére

megnyugtató 7 gólos előnyt harcoltunk
ki, így a végjátékban minden benevezett
játékos pályára lépett és élve a lehetőséggel, tovább növelték az előnyt, hogy végül
10 gólos sikerrel biztosítsuk az ifjúsági
bajnokság dobogójának legfelső fokát.
Gratulálunk minden játékosnak és felkészítőnek!
2018/2019 Bajnok csapat:
Felső sor: Lakatos Zoltán (elnök),
Bartha Máté, Gyimesi Benedek, Hrabák Miksa, Házi Balázs, Szalafai Gábor
(edző), Fidel Dominik, Tóth Bence, Pintér Medárd, Horváth Zoltán, Lévai Olivér, Marosi Márk
Alsó sor: Kiss Bence, Bódi Bence,
Szabó Bence, Horváth Zsolt, Pèter Bence,
Takács Dániel, Petri Dénes
Hajrá BSC!
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Strandkézi? Strandröpi?
Nyár? Tábor? Lupa?
Mindegyik egy helyen: BSC - Lupa
Beach Spor ábor 2019-ben is!
Jelentkezz a legexkluzívabb Strandkézi
táborába: a BSC 1995 kézilabda klub szervezésében idén is több turnusban várunk
a nyár legkirályabb sportélményére
1. Turnus – június 17-21.
2. Turnus – június 24-28.
Ne feledd: az ár tartalmazza a strandbelépőt, napi 3 étkezést, frissítőket és a
napi 2 edzést Budapest Tengerpartján.
Jelentkezés: h p://www.budaisportclub.hu/tabor/
Érdeklődni:
torok.mate@budaisportclub.hu
+3670/866-8005
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Sport

BMSE foci hírek
Hamarosan véget ér a 2018-2019-es
megyei labdarúgó bajnokság. Az utolsó
mérkőzések még izgalmasak, mert a helyezések még nem dőltek el. Nagyszerű
szezon, remek küzdelmek, és többnyire
budakalászi sikerek jellemezték a bajnokságot. Minden korosztály vagy dobogós,
vagy az élmezőnyben végzett. Sportolóink bebizonyították, hogy tudnak küzdeni. Nehéz mérkőzések állnak mögöttünk,
tudjuk, a sikert nem adják ingyen. Szurkolóink örömmel járnak a mérkőzésekre,
hisz látják játékosaink küzdeni akarását és
fejlődését. Rendkívüli dolog, hogy felnőtt
csapatunk bejutott a Pest megyei kupa
döntőjébe, több magasabb osztályú csapa-

tot megelőzve. Ez remek előzménye a közelgő jubileumnak, hiszen 2020-ban lesz
egyesületünk száz éves évfordulója.

Megrendeztük a megye egyik legnagyobb U-11-es tornáját. Minden részvevő
elégedetten nyilatkozott és gratuláltak az
új műfüves pályánkhoz. A jó hangulat, a

sportszerű küzdelem, az érmek, oklevelek,
különdíjak és a finom zsíros kenyér sem
maradhatott el.
Gondoskodunk arról, hogy sportolóink
méltó körülmények közt tudjanak edzeni
és emlékezzenek, hol kezdték sport pályafutásukat. Büszkék vagyunk Kosznovszky
Márkra, aki a magyar U-17-es válogatottal
kijutott a világbajnokságra. Márk saját nevelésű játékosunk és példaképünk!
A képen az U-9-es srácok láthatók.
Köszönjük a budakalásziak kitartó támogatását, számítunk rájuk a következő bajnokságon. Hálásak vagyunk a helyi vállalkozók támogatásáért is.
Köszönet Rogán László polgármester
úrnak, a Polgármesteri Hivatalnak és a
képviselő-testületnek a támogatásért!
Sárosi Tibor, BMSE elnök

Sárkányhajó Viadal az Omszk-tavon
Az Omszk-tó ismét izgalmas és látványos sportverseny helyszíneként szolgált.
A korábbi hagyományokat követve kilencedik alkalommal rendezték meg a budakalászi Sárkányhajó Viadal május 25-én a
sportág népszerűsítéséért. Érdemes volt
nézőként is kilátogatni a vízi sportok iránt
érdeklődőknek. Az eseményen betekintést
nyerhettünk a Dél-Kínából származó természetközeli sportág világába. Megcsodálhattuk ezeket a szép hajókat, melyek

a legnagyobb kézi hajtású vízi eszközöknek számítanak 12 méteres hosszukkal
és 300-400 kilogrammos tömegükkel. Az
evezés során a társakkal való együttműködés, a csapatépítés vált igazán hangsúlyossá, hiszen húsz sportolónak kellett összehangolni a mozdulatait.
A versenyt a tó Tanító utcai oldalán
rendezték. Az eseményen gyerekek és
felnőttek, összesen 30 csapat mérte össze
erejét, 600 fő részvételével. A rendezvényt

az Önkormányzat a helyszín biztosításával
támogatta.

Újdonságok a Rókás-kör háza táján
Önkormányzatunk a remek kezdeményezés, az instant túra- és futóverseny mellé
állt, hiszen a kezdéshez anyagi támogatást
nyújtott, közös, közösségi rajttal nyitotta
meg Rogán László polgármester a versenyt,
emellett csomagmegőrzési lehetőséggel és
az érmek átadásában egyfajta „fix pontként”
segíti a résztvevőket. A Városrendészet minden nap elérhető 6:30 és 21:30 között a Polgármesteri Hivatal épületében, ők segítenek
ebben. Az érmek átvételéhez szükség van
néhány személyes adatra a futóktól, amivel
igazolhatják magukat.

Hogy milyen újdonságok találhatók az
informatikai rendszerben, amely a túrateljesítéseket rögzíti?
A toplista sokkal pontosabb lett, új
szűrőket lehet beállítani, és már az is elérhető, honnan érkeztek a futók. Nagyon
sokan budapestiek, és vannak Győrből,
Szombathelyről érkezők.
Örülünk, hogy a budakalásziak körében népszerű az alkalmazás, és hogy más
városokból érkezőket is vonz a gyönyörű,
28 kilométeres túraútvonal! Volt már hatéves induló is: Ádám bizony a teljes táv
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kétharmadát saját lábán tette meg, mások
kerek születésnapot is ünnepeltek túrázással egybekötve.
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