
XIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM    2019. JÚLIUS 8. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

7BUDAKALÁSZ
POLGÁRAINAK LAPJA

XIII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM    2019. JÚLIUS 8.

A népzene ünnepe Budakalászon 
XXIV. Kalászi Vigasságok

 22. oldal

Iskola, óvoda, sportpályaépítés, idősklub 
bővítés és rengeteg program – Budakalászon 

nyáron sincs megállás
Interjú Rogán László polgármesterrel 

 2-3. oldal

Semmelweis-nap a városban
 10-11. oldal

Közös pihenés: városi 
strandnap a „Lupán”

 16. oldal

Főhajtás a Nemze   
Összetartozás Napján

 18. oldal

Szorgos kezek, teli hasak, jó 
hangulat  a VII. Pilisi Kóstolón

 14-15. oldal

XIXIXIXIXXXIIXXXIIIIIIXIIIXIIXIXIXIXIXIXXIXXXXXXXIIXX IIIIIIIIIIIIIII ...... ÉVÉVÉVVVVVVÉVFOFOFOFOFOFOFOFOFOFOFOFOOFOFOFOOFOFOF LLLYLYLYLYLYLYYLYYYYYLLLYYLLYYYYYLLYLYLYLYYYYYYLYYYYYYYYYYYYYYYYYYAMAMAMAMAMAMMAMMMMAMAMAMAMMAMMMMMAAMAMMAMAMAMAMMMMAMAMAMMMMMMMAMMAMMAMAMMAMMMMMAMAMMMM,,,,,,,,,,,,,,,,,, 77777777777777777777777777777777777...................... SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZÁZÁZÁZZÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁZÁÁÁÁÁÁÁÁÁZÁZÁÁÁZÁÁÁZÁÁZÁZÁÁZÁZÁZZÁZÁÁZÁZÁZÁZÁÁZÁZÁÁZÁZÁZZÁÁZÁMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   202020202020202020202202002022202220202022020200202022 19191999919191191999999199919999999191119911111199911991 ..... JJÚJJÚJÚJÚÚÚÚÚJÚJÚJJÚÚÚJÚÚJÚÚÚÚJJJJJÚLLLLLLLLIIIILLLLILILILIIIIIIILLLLILLIIILLLLIILLIIILILLILIIILLIIILIILIILLLLIIILIILLLLILLIUUUUSUSUSSUSUSSUSUUUSUSUSSUUSUUSUSUUUUUUSSSUSUUUSUUUUSSSUSUUSUUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSSUSSSUUUSUUSSSUUUSUSSSUSSUUUSUSUUSSSSSSS 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888............

„Csapatostul, szabadon 
szaladgáltunk át a kerteken.”  
Interjú Árvai Lászlónéval

 12. oldal



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ2

Iskola, óvoda, sportpályaépítés, 
idősklub bővítés és rengeteg 
program – Budakalászon nyáron 
sincs megállás
Kevés település tud beszámolni ilyen mértékű fejlődésről, 
mint Budakalász. A városban folyamatosak a beruházások. 
Új iskola, óvoda épül, utakat aszfaltoznak, javítanak, a fi a-
taloknak streetball és gumiborítású iskolai pályát, az óvo-
dásoknak ovi-foci pályát építenek, az időseknek klubházat 
bővítenek és ez csak néhány az idei fejlesztések közül.

 A nyári szünet előtti utolsó tes-
tületi ülésen is számos napirendet 
tárgyaltak a képviselők. A legfon-
tosabb a költségvetési rendelet 
módosítása volt. Mit tartalmaz a 
rendelet?

A májusi testületi ülésen a zárszáma-
dás elfogadását követően kiderült, hogy 
az Önkormányzat mintegy 250 millió 
forint megtakarítással rendelkezik. Már 
az előző ülésen elfogadtuk, hogy ebből 
200 millió forintot új óvoda építésére 
szánunk, a mostani döntés alapján ez az 
összeg bekerülhetett a 2019. 
évi költségvetési rendelet 
módosításába. A régi óvoda-
épület bontási munkálatai 
már augusztusban megkez-
dődnek. Fontosnak tartjuk, 
hogy az iskolakezdés előtt 
megvalósuljon a bontás, hogy 
a zajos, poros munkálatok ne 
zavarják a szomszédos Kalász 
Suli diákjait és pedagógusait. 
Az építési tervek rendelke-
zésre állnak, a kiviteli tervek 
készítése folyamatban van, jövőre pedig 
elkezdődhet az építkezés is. Így 2020-
ban iskola és óvoda is épül egyidőben a 
városban, ha pedig a megfelelő feltételek 

is teljesülnek, még bölcsőde építésére is 
szeretnénk pályázni. A most elfogadott, 
módosított költségvetés az év elején be-
tervezett nagyberuházások és az óvoda-
építés mellett még lehetőséget biztosít 

50 millió forint értékben további ki-
sebb felújításokra is, így új klímát sze-
relünk az Egészségházba, elvégezzük az 
idős klub udvarfelújítását, az óvodai és 
konyhai dolgozók létszámát bővítjük, 
valamint a korlátlan zöldhulladékszállí-
tást is fi nanszírozzuk ősszel.

 Alapítványok támogatásáról is 
döntött a Testület.  

Az utóbbi években különösen nagy 
figyelmet fordítunk a városért tevé-
kenykedő alapítványok, szervezetek, 

intézmények tá-
mogatására. Ez 
évben támogat-
tuk a Zeneiskola, 
a Szentistván-
telepi Általános 
Iskola, a Kalász 
Suli alapítvá-
nyait, az egyhá-
zakat, a német és 
szerb nemzetiségi 
egyesületeket, az 
Egészségklubot, 

a cserkészeket, állatvédelmi alapítványt, 
a foci-, kézilabda-, jégkorong-, vízi-
labda- és vívócsapatunkat, valamint a 
tenisz- és küzdősport-egyesületeinket. 
Számunkra nagyon fontos a városért 
valósan tevékenykedő civil élet támo-
gatása, ezért is különítünk el jelentős 
forrásokat munkájuk segítésére. Ezek a 
szervezetek hasznos munkájukkal hoz-
zájárulnak Budakalász sport-, egész-
ségügyi, oktatási és kulturális életéhez. 
A júliusi testületi ülésen a Kamp János 
Kapelle zenekar 2019. augusztusi szak-
mai táborának megrendezésére szavaz-
tunk meg 150.000 Ft-os támogatást. A 
zenekar színvonalas műsoraival rend-
szeresen hozzájárul városi rendezvé-
nyeinkhez. 

 
 A rendelkezésre álló pályázato-

kat is folyamatosan fi gyelik. Van 
új lehetőség?

Minden elérhető lehetőséget pró-
bálunk megragadni. Így valósulhatott 
meg az elmúlt években a Budai úti 
Bölcsőde, az óvodák, az idősklub, a hi-
vatal energetikai korszerűsítése, több 
utca felújítása, a Berdó csatornázása, 
ezek mellett az utóbbi időben nyer-
tünk forrásokat hulladéklerakók meg-
szüntetésére, fi tnesszpark építésére és 
az Áfonya utca felújítására. Jelenleg is 
több pályázattal kapcsolatban várunk 
döntést. A legutóbbi testületi ülésen 
pedig arról döntöttünk, hogy 2019 szep-
temberében csatlakozunk az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium „Euró-
pai Mobilitási Hét, illetve Autómentes 
Nap” elnevezésű programjához. Szintén 
ebben a hónapban az egyik legnépsze-
rűbb sportrendezvényünket, a Tour de 
Kalász kerékpáros versenyt  és a hozzá 
kapcsolódó kisebb eseményeket szeret-
nénk megszervezni. Az igényelhető tá-
mogatás egymillió forint. 

Lezárult a régészeti feltárás a 
Patakpart Általános Iskolában. 
Mi a következő fázis? 

A régészeti feltárás után a múlt héten 
a földmunkák kezdődtek el és ezzel 
egyidőben az alapozás is elindult. Ez a 
munkafázis körülbelül két hónapig tart. 
Érkezik egy toronydaru is a helyszínre, 
ami mintegy 23 méterre magasodik 
majd. A kivitelező elmondása szerint 

„…a város egyik 
legszebb részén, és 
egyedülálló termé-
szeti környezetben 
tanulhatnak majd 

a budakalászi 
gyerekek,…”

INTERJÚ Rogán László polgármesterrel
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augusztus elején már a falazást kezdik 
el. Óriási beruházása ez a városnak. 
Aki járt már erre, láthatta, hogy a város 
egyik legszebb részén, és egyedülálló 
természeti környezetben tanulhatnak 
majd a budakalászi gyerekek, ami úgy 
gondolom, sokat hozzátesz majd a gye-
rekek iskolás éveihez.   

 A meglévő iskolákat is fejlesztik. 
Legutóbb a Szentistvántelepi Álta-
lános Iskolában újult meg az udvar 
egy része.  

Az iskola udvarán a korábbi rossz ál-
lapotú udvarrészre most gumiborítású 
pályát építettünk, palánkkal, hálós fe-
déssel, focikapuval és streetball palánk-
kal. A pálya környezetét is megújítottuk, 
és rendezett térkőborítást helyeztünk 
el a hepehupás, törtbetonos udvarrész 
helyén. A 15 milliós költség egyik felét 
az Önkormányzat, a másikat pedig a 
Tankerület fizette. Városunkban ki-
emelten fontos a családok támogatása, 
különösen a gyermekek 
oktatás-nevelését végző 
intézmények fejlesztése. 
Minden intézményünk-
ben folyamatosan igyek-
szünk a környezetet, az 
oktatási körülményeket 
javítani még jobbá tenni. 
A szép, új pályát a tanév 
kezdetekor vehetik majd 
birtokba az iskola diákjai. 
Mindemellett további két 
helyszínen hasonló gumi-
burkolatú pályát használhatnak majd a 
gyerekek és a fi atalok. A Rigó utcában 
most készült el önkormányzati forrásból 
a streetball pálya, a Szalonka utcai óvo-
dában pedig Ovi-Foci pálya épült.

 
 A gyerek mellett az időseket is 

támogatja a város. Hogy halad 
az idősklub bővítése?

Jól haladnak a munkálatok 
I dős-klubban. Az étkezőn már az utolsó 
simításokat végzik. Zelizi Erika intéz-
ményvezető a bútorok beszerzését ké-

szíti elő. Az udvar felújítására plusz 
forrást különítettünk el. A korábbi tö-
redezett betondarabok helyett egyen-
letes térköves burkolatot helyeztünk 
el, a teraszt fahatású műanyaggal bur-
koltuk és szép új kerítést építettünk. 
Hamarosan megérkeznek a virágokkal 
tele kőládák az udvarra. A felújításra 
mintegy 28 millió forintot szántunk a 
költségvetésből. Intézményvezető asz-
szonnyal arról beszélgettünk, hogy egy 
fémvázas medencét is beszerzünk, hogy 
az idősek a hőségben felfrissülhessenek. 
Ezt az új, egyenletes borítású udvaron 
sérülésmentesen el tudjunk helyezni. A 
bővítéseknek köszönhetően több tagot 
tud majd fogadni az intézmény. Célunk, 
hogy minél több kalászi szép és jó kö-
rülmények között, tartalmasan tölthesse 
idős éveit. 

 
 A Telepi Óvoda vezetője búcsú-

zik negyvenévnyi munka után. Az 
intézmény dolgozói a város veze-
tőit is meghívták a búcsúztatóra.

Igen, az ünnepségre 
alpolgármester asszony-
nyal mi is meghívást 
kaptunk, ahol a kollégák 
szép műsorral búcsúz-
tatták el Fehérváriné 
Básits Margitot, aki 40 
év óvodapedagógusi és 
26 év intézményvezetői 
pálya után köszönt el 
kollégáitól, a gyerekektől 
és a szülőktől. Vezetése 
alatt az óvoda határozott 

értékrendű, gyermekközpontú, a szü-
lőket is megmozgató intézményként 
működött. Az elmúlt 10 év alatt jó 

együttműködésben tudtunk dolgozni és 
a gyermekek érdekében számos fejlesz-
tést sikerült megvalósítani. Köszönöm 
eddigi fáradhatatlan munkáját! Sok pi-
henést, jó egészséget kívánok életének 
elkövetkező szakaszában!

  Egyedülálló a rendezvények 
száma a városban. A „10 éves a 
város” programsorozat jegyében 
mire számíthatnak a budakalá-
sziak a nyáron? 

A jubileumi évben számos kulturá-
lis, kikapcsolódási lehetőséget és ezzel 
együtt közösségépítő eseményt, találko-
zási lehetőséget szerveztünk a budakalá-
sziaknak. A hétvégén rendeztük a „Lupa 
Strandon” Budakalász napját. Ezen a 
napon minden budakalászi ingyen lá-
togathatta a strandot, emellett többféle 
ajándékkal is készültünk a látogatóknak. 
A lehetőséggel mintegy ezer ember élt és 
rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk 
róla. Örülök, hogy ilyen sok ember is-
merte meg a helyben elérhető, színvo-
nalas strandolási lehetőséget és sikerült 
igazi nyári strandélményt biztosítani 
Budakalászon. A Kálvária dombon is ki-
vételes eseménnyel készülünk. Az idén 
első ízben szervezünk ezen különleges 
miliőjű helyszínen rendezvényt. Petrás 
Mária, a Muzsikás együttes, valamint 
Dömény Krisztián citeraformációját 
hallgathatják meg a látogatók. Július 
végén pezsgő, táncos eseményre vá-
runk mindenkit a Művelődési Házba, a 
július 20-i Táncházak Éjszakáján pedig 
magyar, szerb, sváb, görög zenére tán-
colhatunk. Mellette fi nom balkáni grill 
kóstolóval kínáljuk a látogatókat. A 
nyári események sorát az augusztus 
20-i államalapítási ünnep zárja, ahol a 
rangos városi elismeréseket is átadjuk. 
Rendezvényeinkkel szeretnénk 
igazi mozgalmas, változatos élmé-
nyeket biztosítani itthon Budaka-
lászon!  

2019. július 1. 

„Célunk, hogy 
minél több 

kalászi szép és 
jó körülmények 

között, tartalma-
san tölthesse 
idős éveit.”
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Önkormányza   hírek 

Budakalászon büszkék lehetünk 
arra, milyen sokféle sportolási lehe-
tőségre van megfelelő helyszínünk, 
kiépített feltételekkel, kihelyezett spor-
teszközökkel. A vakáció idején még in-

kább szeretné a város a szabad levegőre 
és a mozgásra csábítani a fi atalokat és 
a kevésbé fi atalokat. A szentistvántelepi 
Cserkészgrund után már a Madár utcák 
környékén is érdemes sportcipőt és ko-
sárlabdát nyomni a srácok kezébe. 

A legújabb fejlesztés a nyolcvan négy-
zetméteres Rigó utcai streetball pálya, 
amely 2,5 millió forintból épült meg. 
A kétrétegű burkolat igen tartós, de fon-
tos, hogy csakis sportoláshoz alkalmas 
cipőben szabad használni, hogy meg-
óvjuk állagát. Sajnos máris történt egy 
káreset az új pályán: június 23-án isme-
retlenek több helyszínen is rongáltak, 
itt rosszízű tréfát űztek: gyerekjátékot 
dobtak a kosárlabdahálóba.

Május végére a Berdó infrastruktú-
rája bővült egy új aszfaltburkolat meg-
építésével: az Áfonya utca újult meg. 
Az idei költségvetési évben az útfel-
újításokra mintegy 90 millió forintot 
különített el a városvezetés, amelyből 
most a Klenity városrész fejlesztése ke-
rült sorra. A Kispap utcában a zúzott 

kő helyére aszfalt kerül, majd a Barát 
utcát korszerűsítik térköves burkolat-
tal. A Kispap utcai munkálatok június 
18-án kezdődtek az út, a munkaterület 
kimérésével. Miután megérkeztek a táv-
közlési hálózat kiépítéséhez szükséges 
anyagok, a kivitelező megkezdhette a 
földkábelek fektetését. 

A Kispap utcában 920 négyzetmé-
tert aszfaltoznak le. A munkálatokat, 
hasonlóan az Áfonya utcai menetrend-
hez, hétköznap 8 és 16 óra között végzik, 
jelen esetben is várhatóan egy hónapnyi 
munkavégzésre kell számítani. A Kispap 
utca közel 30 millió Ft, a Barát utca 
pedig 32 millió forintból újul meg.   

Budakalász Prekobrdo városrésze a 
kilencvenes évek vége óta lakóövezet.  

A telekalakítások, az utak kijelölése és 
a közművek kiépítése az építőipar fel-
lendülése miatt azonban csak az elmúlt 
évek során kezdődött meg. A beépülés-
sel egyidőben az Önkormányzat ebben 
a városrészben is szeretné biztosítani a 
belterületi feltételeket. Erre fokozatosan 
van lehetősége, hiszen a város más – ré-
gebb óta fejlesztésre váró – területein is 
biztosítani kell a megfelelő körülménye-
ket. Tavaly a zúzott köves útalap készült 

el, az idén pedig a közvilágítás épül majd 
ki földkábellel.  Az itteni, újabban léte-
sült utcákba, úgymint: az Orom, Som, 
Kamilla, Levendula, és Zsálya utcákban, 
valamint a Körömvirág, Menta, Boróka 
köz területein a napokban kezdődik meg 
a közvilágítás kiépítése. A beruházás 
teljes költsége bruttó 22,8 millió forint 
lesz. Őszre Prekobrdo belterületbe vont, 
újabb utcáiban biztonságosabb lehet az 
esti, éjszakai közlekedés.

Elkezdődö   a Diófa 
utcai járda építése

Elkészült a Rigó utcai streetball pálya

Kispap utca: elkezdődö   az építkezés

Megkezdődö   a közvilágítás kiépítése a Prekobrdoban

Tízmillió forintból térköves 
járda épül két helyszínen: a Diófa 
és a Kálvária utcákban. A Diófa 
utcai munkálatok építési és re-
konstrukciós feladatokat egyaránt 
jelentenek, a kivitelezés június 
végén kezdődött. Itt négy-, a Kál-
vária utcában hatmillió forintból 
valósítja meg az Önkormányzat, 
hogy a járdák végigvezessenek a 
teljes útszakaszokon.

Mindkét utcában létezett már 
egy-egy szakaszon járda, ezek rossz 
állapotúvá váltak az évek során, 
más részeken csak kitaposott út ve-
zetett a kerítések tövében.  A Diófa 
utcában a Szérűskert utca felőli 
részen új járdaszakaszt szükséges 
építeni, a Kálvária utcában pedig 
egy körülbelül kétszáz méteres sza-
kaszon a földbe taposott ösvényt 
váltja ki majd az új járda, hogy 
onnan a Golgota és Gerinc utcák 
sarkához kényelmesen el lehessen 
jutni. 
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A Meggy utca mélyedéseit nemré-
giben darált aszfalttal töltötték fel. A 
Keskeny és a Meggy utca találkozásánál 
kátyús, gödrös volt az út, most darált 
aszfalttal sikerült egyenletesebbé, hasz-
nálhatóvá tenni a területet. Ez egy gyors, 
költséghatékony megoldás, hiszen a 
kátyúzások során a mélyedések körbe-
vágásakor keletkezett aszfaltmaradékot 
használták fel. Ezen útszakasz javítása 
az itt élők érdekei mellett azért is fontos, 
mert a budakalásziak számára Budapest 
felől kerülőútként is használható. 

A Gyümölcs utca zúzott köves burko-
latát a közműépítések után helyre kellett 
állítani, a területen az áramszolgáltató 
fektetett le kábeleket. Az út felületét friss 
kőzúzalék szétterítésével, hengerelésé-
vel javították. Az utca egy szakaszára, 
az Áfonya és a Kálvária utca közötti te-

rületre nem került zúzott kő, mivel ezt 
az utcaszakaszt aszfaltozzák majd. Ily 
módon a Berdó gyűjtő- és alternatív út-
jain – tehát a Kálvária, Gerinc, Áfonya, 
Gyümölcs utca első szakaszán – egya-
ránt aszfaltburkolatú utakon lehet köz-
lekedni. 

A terület bejárásakor Rogán László 
polgármester elmondta, hogy „bár a 
Meggy és Gyümölcs utcák esetében 
kisebb volumenű útfelújítási, karban-
tartási feladatokról van szó, mégis re-
mélem, hogy sokat sikerült javítani az 
itt élők közlekedési körülményein. A 
tavalyi, Gerinc utcai és az idei, Áfonya 
utcai beruházásoknak köszönhetően, 
illetve a helyreállított Gyümölcs utca 
használatával egy hatalmas terület 
a körbefutó utcákon át kényelmesen 

bejárható a Kálvárián. A városköz-
pontba pedig akár a Felsővár utcán, 
akár a térköves burkolatú Kálvária 
utcán gyorsan, kulturált körülmények 
között lejuthatunk. Öröm számunkra, 
hogy a Kálvária dombi nívós környe-
zetnek egyre több felújított, kiépített út 
is a része lett.”

A felelős állattartásra nevelés mellett 
az állatok védelme és a kóbor macskák 

felkarolása is célja a budakalászi Macs-
kamenta Alapítványnak, melyet most 
az Önkormányzat kiemelten támogat. A 
Dr. Kassay Viktória állatorvos alapította 
alapítvány fő célja Budakalászon és a 
környékbeli településeken élő félvad há-
zimacskák szaporodásának kontrollja. 
Erre azért van szükség, mert a macskák 
rendkívül gyorsan szaporodnak, egy 
nőstény egyed esetében évente 12 utód-
dal számolhatunk. Az alapítvány műkö-
déséről Kassay doktornő számol be: 

„A nemzetközileg alkalmazott mód-

szer lényege a csapdázás, ivartalaní-
tás és visszaengedés lépéseiből áll. Az 
ivartalanító műtét során az állatokat 
megjelöljük, ha egy ilyen jelölt állat 
kerül újra a csapdánkba, azt szaba-
don eresztjük. Az Önkormányzat most 
400.000 forinttal támogatja műkö-
désünket, ami igazán nagy segítséget 
jelent számunkra. Kiemelten fogjuk 
kezelni az oktatási- nevelési intézmé-
nyek környékét, ahol a kóbor macskák 
terjesztette betegségek elhárításának az 
átlagosnál is nagyobb jelentősége van.”

A HÉV vonal felújítása miatt július 
7., vasárnap üzemzárásig Békásmegyer 

és a szentendrei végállomás között pót-
lóbuszok szállítják az utasokat. Az átépí-
tés a vágány leromlott műszaki állapota 
miatt vált szükségessé, hiszen jelenleg 
40 km/h az itt alkalmazható sebesség. 

A kivitelezés alatt elbontják a vá-
gányt és az altalaj megfelelő tömörsé-
gének előállítása után vasbeton alj kerül 
a zúzottkő ágyazatra. Erre az új sínt 
rugalmas erősítéssel fektetik le, majd a 
kiépítés befejeztével a vágányszabályo-

zás kerül sorra. A pálya vízelvezetése is 
megújul, végül a közlekedési társaság a 
fák, cserjék visszametszését is elvégzi. A 
szakaszon a felújítás eredményeképpen 
fel fogják oldani a sebességkorlátozást, 
így az utazási idő és a zajkibocsátás egy-
aránt csökkenni fog. A Táncsics Mihály 
út és a Vasút sor kereszteződésében ta-
lálható gyalogátkelőhelyet a munkálatok 
idejére lezárják, mivel a zebra az építési 
területre esik. Helyette az Ady Endre 
utcai új zebrát lehet addig használni.

Útkarbantartások a Berdóban

Önkormányza   támogatással a kóbor macskákért

Csökkenni fog az utazási idő – Vágányfelújítás a H5-ös HÉV vonalán
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Önkormányza   hírek 

Szúnyoggyérítések Budakalászon

Városunkban földi gyérítést két al-
kalommal hajtott végre az Országos Ka-
tasztrófavédelem: június 11-én és 25-én. 
A kémai szert ilyenkor autóból szórják 
városszerte, az esti-éjszakai órákban. 

Légi irtásra szintén két alkalommal 
került sor: a Katasztrófavédelem re-
pülője június 27-én gyérítette a zavaró 
rovarokat, ám előtte is szükséges volt 
intézkedni. Városunk lakói közül a jú-
nius 15-i héten olyan sokan jelezték az 

Önkormányzatnak, hogy a szúnyogok 
jelenléte kifejezetten zavaró, hogy az 
említett hét végén rendkívüli gyérítést 
végeztetett a városvezetés. A szúnyogy-
gyérítési szolgáltatás megrendelését 
és városi fi nanszírozását Rogán László 
polgármester rendelte el.

A szúnyoginvázió országos szintű 
probléma, gyérítésük ezért központilag 
szervezett, amelyet az Országos Ka-
tasztrófavédelem bonyolít. A Katasztró-
favédelem országos médiában közzétett 
tájékoztatása szerint a szúnyogok ext-
rém mértékű jelenlétének három oka 
van: a hosszú ezősézek, a hőségriadóra 
okot adó – esetünkben országos meleg-
rekordot döntő – forróság, és az esőzé-
sek okozta megemelkedett vízszint.

Mi az, amit magánemberként te-
hetünk a szúnyogok ellen? Beltéren a 

szúnyoghálók, kültéren a rovarriasztó 
permetek jelenthetnek megoldást. A 
rajzás leginkább alkonyatkor, illetve 
az azt megelőző időszakban jellemző: 
ezekben az órákban kültéren érdemes 
vékony, hosszú ujjú ruházatot viselni. 
Ami viszont a legfontosabb: lehetőség 
szerint szüntessük meg kertünkben a 
vízgyűjtőket, amelyek a lárvák szaporo-
dását segítik. Ha erre nincs lehetőség, 
fedjük le a vízfelületet, úgy, hogy a víz 
ne álljon meg a mélyedésekben. Az ud-
varon tárolt vödröket, gyerekjátékokat, 
talicskákat fordítsuk le, mindent, ami-
ben megállhat a víz. Még arra is érde-
mes fi gyelni, hogy a virágcserepek alatt 
ne álljon hosszú ideig víz, a házi kedven-
cek vizes edényeit pedig ne utántöltsük, 
hanem mindig friss vizet használjunk.

Kezdődik az új iskolaépület alapozása

Párakapunál hűsölhetünk a hőségben!

Tizenhat tanterem, patakpart, fák: 
mindez a jövő ősszel kezdődő tanítási 
évben várja a diákokat Budakalász új 
oktatási intézményénél. 

A Patakpart Általános Iskola terü-
letén befejeződött a régészeti feltárás, 
hamarosan az alapok építése kezdődik 

meg, amely várhatóan két-két és fél 
hónapig tart. A falak és az alapépítés 
párhuzamosan zajlik majd. A kivitelező 
munkatársai az utcafronti rész alapo-
zásával kezdenek és a tornacsarnok 
patak felé eső részén fejezik azt be. Ezzel 
egyidőben a falazást is elkezdik, a legko-
rábban alapozott részeknél. Az építke-
zésre hamarosan egy óriási toronydarut 
szállítanak, amelyet a helyszínen sze-
relnek össze, és külön alapot építenek 
a megfelelő elhelyezéséhez. Az Önkor-
mányzat folyamatosan dokumentálja a 
munkálatokat és tájékoztatja a városla-
kókat az aktualitásokról. Hamarosan, a 
nagy mennyiségű földmunka végeztével 
megkezdődhet az „igazi” építkezés, a be-

tonozás. Épül, szépül a város, az új iskola 
mellett pedig a város óvodásai, szüleik is 
örülhetnek majd egy új intézménynek: a 
Vasút sori Óvoda kétszázmillió forintból 
épül majd meg.

A nyári kánikulában az Omszk park-
ban sétálók, sportolók számára frissítő 
élményt nyújt a Kahl am Main sétány 
elején felállított hűsítő párakapu, amit 
már három éve használhatnak a park lá-
togatói nyaranta. 

A kánikula sem kell, hogy visszatartsa 
a sportbarátokat a mozgástól, ám a ha-

tárok feszegetése nem tanácsos. Figyel-
jünk arra, hogy már órákkal az edzés 
előtt megkezdjük a folyamatos folya-
dékbevitelt. A kora reggeli és esti órákra 
érdemes edzéseinket időzíteni ebben a 
forró időszakban. A megszokott távot 
akár meg is felezhetjük, fi gyeljünk a tes-
tünk jelzéseire!

Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala
Információk, hírek, események, 

rendezvények első kézből:

facebook.com/budakalaszvaros
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A Képviselő-testület 2019. június 27-i rendes ülésének döntései
A 2019. évi költségvetési rendelet 
módosítása

A módosításra az idén kapott többlet 
állami támogatások, az elmúlt évi költ-
ségvetési maradvány felhasználása, il-
letve saját hatáskörű átcsoportosítások 
miatt volt szükség. A módosítási javas-
latot az önkormányzat könyvvizsgálója 
megvizsgálta és rendeletalkotásra al-
kalmasnak találta, amit a Testület el is 
fogadott. 

Tulajdonosi hozzájárulás
A Budakalász 4191 és 4192 hrsz-ú 

ingatlanok jelenlegi bérlője, a Lupa Va-
gyonkezelő Kft. azzal a kéréssel fordult 
a tulajdonos Önkormányzatához, hogy 
a területeken az előírásoknak megfelelő 
aszfalttal ellátott parkolót létesíthessen, 
az ahhoz szükséges hatósági engedélye-
ket beszerezhesse. A bérlő kérelmezte – 
a jelentős értékű elvégzett beruházásra 
hivatkozva – hogy a jelenlegi bérleti 
szerződés további 5 évre, 2027. decem-
ber 31-ig meghosszabbíthassa, melyhez 
a Testület nem járult hozzá.

Kérelmében felajánlotta a parkolót 
üzemeltetésbe vevő Star Park Hungary 
Kft., hogy a bérleti szerződés meg-
szűnését követően az eredeti állapot 
helyreállítására vonatkozó egyoldalú kö-
telezettségvállalását közjegyzői okiratba 
foglaltatja.

A 2017. március 2-án kötött bérleti 
szerződés egyértelműen meghatározza, 
hogy a területet parkoló céljára adja 
bérbe az Önkormányzat, amelyhez min-
den szükséges engedélyt a bérlő szerez 
meg. A nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
18/2018. (IX.27.) rendelet lehetőséget 
ad az albérletbe adásra. Az Önkormány-
zat, mint a két érintett ingatlan tulajdo-
nosa, az ingatlanokat korábban bérbe 

adta a „Lupa strand” tulajdonosának 
parkoló üzemeltetésére.

Alapítványok támogatása
A Képviselő-testület a Kamp János 

Kapelle zenekar 2019. augusztusi szak-
mai táborának megrendezésére 150.000 
forint támogatást nyújt. A támogatás 
célja a zenekar szakmai fejlődésének 
elősegítése.  A Testület emellett hatá-
rozott a Kisebbségekért-Pro Minoritate 
Alapítvány támogatásáról. Az Önkor-
mányzat az alapítvány részére 100.000 
Ft hozzájárulást nyújt a 2019. július 
23-28. között megtartandó XXX. Bálvá-
nyosi Nyári Szabadegyetem és Diáktá-
bor megszervezéséhez.

Mindkét támogatás esetében a fi nan-
szírozáshoz az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetési rendeletének „Polgármes-
ter rendelkezési kerete” biztosít fedeze-
tet. 

Ingatlan belterületbe csatolása
A Sugár utcában található mintegy 

700 m2-es művelésből kivont zártkerti 
besorolású földrészlet belterületbe csa-
tolásáról döntött a Testület.

Ingatlanok rendeltetésének módo-
sítása

A legutóbbi HÉSZ módosításnak ele-
get téve a Káplán utcában található föld-
részletek forgalomképtelen kategóriából 
a forgalomképes besorolásba kerültek. 
Az ingatlan út céljára nem kialakítható. 
Jelenleg lekerítve, használaton kívül 
van. 

A 2019. évi közbeszerzési terv el-
fogadása

Több olyan beruházás előkészítése 
kezdődött meg, illetve projektek meg-
valósításáról döntött az Önkormányzat, 

melyek értéke a közbeszerzési értékha-
tárt meghaladta, ezért szükség volt köz-
beszerzési terv készítésére.

Pályázati projektek
A Képviselő-testület a folyamatban 

levő pályázati projektekről szóló tájé-
koztatót elfogadta. Emellett döntött 
arról, hogy 2019 szeptemberében csat-
lakozik az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) által meghirdetett, 
„Európai Mobilitási Hét, illetve Autó-
mentes Nap” című programhoz. A ren-
dezvény keretében aszfaltrajzversenyt és 
közlekedésbiztonsági rendőrségi bemu-
tatót, a „Sétálj velünk Budakalászon” 
programot és a Tour de Kalász kerék-
páros versenyt szervezi meg a város. A 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
ITM felhívására pályázatot nyújt be. Az 
igényelt támogatás összege 1.000.000 
forint.

Duna-Vértes Köze Regionális Hul-
la dékgazdálkodási Társulással 
kapcsolatos döntések

A Társulás Tanácsa májusi ülésén 
megtárgyalta az elmúlt évi zárszáma-
dást, az ez évi költségvetés módosításá-
ról és kiegészítéséről szóló beszámolót, 
a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító 
Kft. ügyvezetője 2018. évi feladatainak 
értékeléséről és a kft. végelszámolásáról 
szóló beszámolót. 

 
A napirendekkel kapcsolatos in-

formációk a budakalasz.hu oldalon a 
Hírek menüpontban olvashatók.

A Képviselő-testület valamennyi 
határozata és az egyes napirendek 
előterjesztései teljes terjedelemben 
megtalálhatók a város weboldalán a 
Képviselő-testületi ülések és Határoza-
tok menüpontban.

ÁLLÁS

Budakalász város intézményeiben az alábbi álláslehetőségekre várjuk 
pályázók jelentkezését: 

•  szociális gondozó, ápoló – Kalászi Idősek Klubja
•  védőnő – Védőnői Szolgálat
•  zöldfelületi munkatárs – Polgármesteri Hivatal

Dolgozzon jó körülmények között, 
ismerős környezetben, helyben! 

Bővebb információ: budakalasz.hu/varosunk/allas
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Kék hírek

A Pest Megyei Rendőrfőkapi-
tányság a szünidő ala   fennálló 
veszélyekre hívja fel a fi gyel-
met.

A nyári szünet felhőtlen időtöl-
tése alatt sem lehet megfeledkezni 
arról, hogy ezen időszak többszö-
rösen hordozza magában a veszély-
helyzeteket. Az iskola helyett az 
egész napos felelősség a családokra 
hárul. A nyári vakáció nemcsak az 
örömöt, gyakorta a túlzott felszaba-
dultságot is jelenti. A statisztikák 
szerint az iskolai szünidőben ug-
rásszerűen megemelkedik a gyer-
mekkori balesetek száma. Minden 
szülő feladata, hogy gyermekét 
felkészítse a szünidő során adódó 
veszélyhelyzetekre. Hívják fel a fi -
gyelmet, hogy tetteiért a gyereknek 
is vállalni kell a felelősséget! 

Néhány jó tanács:
• Amíg a szülő dolgozik, a gyermek 

játszótérre, barátokhoz látogathat el. 
Beszéljék át, hogy csak az előzőleg meg-
beszélt helyre menjen játszani, a hazaté-
rés időpontját határozzák meg.

• Ne feledjék vele megbeszélni a köz-
lekedési szabályok betartását! Hívják fel 
a fi gyelmét a védőfelszerelés, a bukósi-
sak viselésének fontosságára, biciklis 
közlekedés esetén.

• Idegenekkel legyen körültekintő. 
Tudjon nemet mondani, ha idegen arra 
kéri, hogy kísérje el valahova, mert mu-
tatna, vagy adni szeretne neki valamit.

• Ha egyedül tartózkodik otthon, ne 
engedjen be a lakásba ismeretlen sze-
mélyt, telefonhívás alkalmával ne árulja 
el, hogy egyedül van.

• Beszéljék meg gyermekükkel a mű-
szaki berendezések szakszerű használa-
tát.

• Készpénzt csak annyit tartson ma-
gánál, amennyi feltétlenül szükséges.

• Induláskor gondosan zárja be a 
nyílászárókat, a lakáskulcsot ne tegye 
látható helyre. Figyeljen hátizsákjára, 
táskájára, kerékpárját ne hagyja őrizet-
lenül, lezáratlanul.

• Közösen beszéljék meg, ki az a sze-
mély, akihez baj, illetve veszély esetén 
fordulhat. Tanítsák meg vele a közis-
mert fontosabb telefonszámokat, me-
lyekre veszélyhelyzetben szükség lehet. 
Mentők: 104 Rendőrség: 107 Tűzoltó-
ság: 105 Segélyhívó: 112

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Rongálás a játszótéren

Vandálok randalíroztak a Rigó téri 
játszótéren egyik éjjel. Letörték a pad 
deszkáját, azzal szétverték a kutat, majd 
a letört léccel egy fát is megkorbácsol-
tak. Az új streetball pálya palánkját is 
sikerült tönkretenni. Az ügyben eljárás 
indult. Kérjük, óvjuk értékeinket! Ha 
bárki ilyen esetet észlel, tegye meg be-
jelentését a Városrendészetnek vagy a 
rendőrségnek!

I  as vezető
Kidöntött egy fát teherautójával egy 

férfi  a Sas utcában. A rendészek meg-
állapították, hogy a sofőr a járművét a 
vezetéstől eltiltás hatálya alatt vezette, 
így rendőri intézkedést kértek. A kiér-
kező rendőrök alkoholszondát fújattak 
vele, amelynek eredménye pozitív lett, 
így a férfi t bűncselekmény gyanújával 
előállították.

Tilosban ége  ek

A tiltás ellenére még mindig előfor-
dul, hogy égetnek a városban. A rendé-
szek ezúttal a Jókai utcában találtak egy 
férfi t, aki azzal magyarázta tevékenysé-
gét, hogy elejtette cigarettacsikkjét és az 
kapott lángra. A magyarázat nem volt 
elfogadható, így rendészeti intézkedés 
történt. Kérjük, tartsák be az égetési ti-
lalmat!

Bódult férfi 
Lakossági bejelentés érkezett a ren-

dészek felé egy férfi ról, aki a Táncsics 
Mihály utca környékén az úttesten kó-
válygott egy kutyával és megbotránkoz-
tatóan viselkedett. A férfi t intézkedés alá 

vonták, bár személyazonosságát először 
nem akarta igazolni. Felmerült a lehe-
tőség, hogy alkohol, vagy más bódító 
szer hatása alatt állhat, mivel mozgása 
és beszéde is erre utalt. Kijózanodása 
után elkísérték őt a közeli HÉV-pótló 
állomásig, ahonnan pomázi otthonába 
távozott.

Illegális vasgyűjtők
Vasgyűjtőket igazoltattak a rendészek 

a Wesselényi utcában. A fémgyűjtésre 
ma már szigorú szabályok vonatkoznak, 
ilyen tevékenységet csak engedély birto-
kában lehet végezni. Ennek hiányában 
velük szemben intézkedés történt. Kér-
jük, idegeneket ne engedjenek be ottho-
nukba!

Levendulalopás
A forróságban is dolgoznak a leven-

dulatolvajok. Ezúttal a József Attila ut-
cában fogtak el egy férfi t, akit büntetés 
megfizetésére köteleztek. A leszedett 
levendulát elkobozták tőle a rendészek. 
A növénynek esztétikai és anyagi értéke 
is van és az út porát is jól felfogják. Ol-
vasóinktól számos jelzés érkezett, hogy 
több alkalommal láttak levendulát szü-
retelőket. Kérjük, továbbra is jelezzék 
a rendészeknek felé a hasonló eseteket!

 Közlekedés: a biztonság a fő!
Kanyarodó szegély, bójasor, labdával 

célba dobás, billenő palló, magassági 
akadály, rezgőrámpa – ezt a kerékpá-
ros feladatsort hajtották végre a Kalász 
Suli felsősei, akik a Budakalász Város 
Önkormányzata által kezdeményezett 
közlekedésbiztonsági akcióban vet-
tek részt. A vakáció előtti egyik utolsó 
napon a diákok játékosan tanultak a fe-
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Kék hírek

lelős közlekedésről. Az alsósok aszfalt-
rajzversenyen vettek részt, a nagyobbak 
közül sokan kvízkérdésekre válaszoltak, 

mások plakátokat festettek. A cél min-
den esetben egy volt: óvták a gyerekeket 
hogy felelősen, fi gyelmesen járjanak az 
utcán – mindenkor. A Kalász Suli taná-
rai hívták fel a gyerekek fi gyelmét arra: 
vigyázva közlekedjenek. A mozgalmas 
nap fi lmnézéssel kezdődött. A levetített 

két kisfi lmet a város készíttette a szeren-
csésen végződött tavaszi baleset után, 
amikor elsodort egy gyermeket a HÉV. 
A tanulók fi gyelmesen nézték végig a vi-
deókat. Aztán az iskolaudvar ügyességi 
pályává alakult át, és a diákok kerékpá-
ron ülve bizonyíthatták, hogy mennyire 
biztonságosan tudnak közlekedni. Nép-
szerű volt az a kvíz is, amelyet tableten 
tölthettek ki a felsősök. Mindeközben a 
másik udvaron készültek a színes kré-
tarajzok. A legügyesebb alsós és felsős 
osztályokat a város meghívta egy év végi 
közös fagyizásra, de a részvételért min-
den gyermek kapott városi ajándékot, 
melyeket a díjakkal együtt Ercsényi Ti-
borné alpolgármester adott át.

Zöld ZónaZöld hírek 

Zöldhulladék-szállítási 
időpontok 
július 8., 9., 22., 23.

Az önkormányzati zöldkarbantartók 
nyári munkarendje a kánikulában is rend-
kívül sűrű. Az esőzések miatt gyorsabban 
nőtt a fű és a bokrok hajtásai. Emiatt 
szinte folyamatosan nyírják a füvet, galy-
lyaznak, kaszálnak, gyomlálnak és vágják 
a sövényt. Rendbe tették az Omszk park 
teljes területét, a játszótereket, a kutyasé-
táltatót, a Gát utcát, a Szentendrei utat, a 
közterületi lépcsőket és a szentistvántelepi 
HÉV megálló környékét. A nagy melegben 
a növények locsolása is kiemelt feladat. 

Budakalász szép, tiszta, rendezett 
város. Köszönhető  ez mind a város 
zöldfelületek iránti elkötelezettségének, 
mind pedig a lakók igényességének, fe-
lelős gondolkodásának. Az ingatlanok 
előtti közterületek úttestig tartó részé-
nek karbantartását városi rendelet, az 
ingatlanon belülit pedig törvény szabá-
lyozza. Ezt a feladatot minden esetben 
az ingatlantulajdonosnak -használónak 
kell elvégezni. E feladat teljesítésében 

szeretné a lakosságot segíteni az Önkor-
mányzat azzal, hogy a költségek átválla-
lásával korlátlan zöldhulladék-szállítást 
szervez évente két alkalommal. A rende-
zett ingatlanok mellett helyenként elő-
fordulnak rendezetlenek, gazos telkek 
is. Gyakran maguk a városlakók kérnek 
intézkedést ezek miatt. Az Önkormány-
zat ilyen esetben felveszi a kapcsolatot a 
kert tulajdonosával és felhívja a fi gyel-
mét a gyomirtás fontosságára, melyek 
nemcsak a szemünket bántják, számos 
embernek allergiás tüneteket is okoz-
nak. Fontos, hogy saját ingatlanán és az 
az előtti közterületen mindenki végezze 
el a kötelező karbantartást. A város nagy 
energiát és jelentős összegeket fordít a 
tiszta, rendezett városkép megteremté-
sére. Fontos, hogy az ingatlantulajdo-
nosok is hasonló hozzáállással tartsanak 
rendet környezetükben.

Zöldfelüle   munkák

A rendeze   városképért

Olajfolt éktelenkedett a Kántor 
utcán. A feltakarítást a gépkocsi tulaj-
donosa helyett a városi zöldkarban-
tartók végezték el. A KRESZ szerint a 
jármű okozta szennyeződésektől a sofőr 
köteles az utat haladéktalanul meg-
tisztítani. Minden közlekedőnek az az 
érdeke, hogy az olajfolthoz hasonló 
csúszós veszélyforrással ne találkozzon 
az utakon.

Olajfolt az úton
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A város Semmelweis-napi ünnepsé-
gére meghívott orvosokat, a település 
egészségügyi, szociális és gyermekjóléti 
intézményeinek munkatársait és a Bu-
dakalászi Egészségklub tagjait köszön-
tötte a Kós Károly Művelődési Ház 
Báltermében június 21-én.

Méltatták a bölcsőde munkatársait, 
mint a legapróbb gyermekek nevelésé-
ért sok türelemmel és kitartással dol-
gozó szakembereket, akik nap mint nap 
a gyermekek gondját viselik, szeretettel 

nevelik őket. Az ő munkájukat segítő vé-
dőnőket, akik a legfontosabb összekötő 
kapocs a család, a gyermekorvosok és 
az intézmények között. Köszöntötték az 
Idősek Klubjának dolgozóit, akik a város 
időseinek napközbeni ellátását végzik, 
és olykor családtagként fogadják őket, 
hiszen lelkük orvoslásában, közérzetük 
jobbításában nagy szerepet játszanak. 
Méltatták továbbá a gyógyító munkát 
végző orvosokat, asszisztenseket, akik 
mindennapos munkájuk során a város 
több ezer lakosával találkozva nagy fele-
lősséggel törődnek velük. Ezt a munkát 
segítik a Budakalászi Egészségklub tag-
jai, akiknek céljuk a betegségek megelő-
zése, a szabadidő tartalmas eltöltésének 
szervezése.

Ünnepi beszédében Rogán László 
polgármester kiemelte az egészségügyi 
dolgozók munkájának fontosságát és 
háláját fejezte ki a dolgozók felé. El-

mondta, hogy az Önkormányzat minden 
tőle telhetőt megtesz az orvosokért, be-
tegekért, gyerekekért, gondozottakért. 
Szót ejtett arról, hogy az elmúlt években 
új Egészségház, új bölcsőde épült, az 
idősklub felújítása és bővítése jelenleg 
is tart, emellett újabb bölcsőde építését 
is tervezi a város. Orvosi eszközök, mű-
szerek beszerzésével szintén támogatni 
kívánja az Önkormányzat az egészség-
ügyi dolgozók munkáját.

A zenés műsorban Solti Ádám éne-
kes-színész gondoskodott a vidám han-
gulatról. Az eseményt az Önkormányzat 
vendéglátása követte, majd átadták a 
díjakat, kitüntetéseket.

A „Budakalászi polgárok egészségé-
ért” díjat ez évben a Képviselő-testület 
Soós Ildikó gyermekápoló részére ado-
mányozta.

A díjazottaknak gratulálunk!

Semmelweis-nap alkalmából köszönte meg a város 
az egészségügyben dolgozók munkáját

„Budakalász Polgárok Egészségéért” díj

Soós Ildikó 40 éve dolgozik Budakalászon gyermekorvos-asszisztensi munkakör-
ben. Karcagon született 1960-ban, hároméves volt, amikor családja Budakalászra 
költözött. Az általános iskola elvégzése után Budapesten a Dr. Pólya Jenő Egészség-
ügyi Szakközépiskolában folytatta tanulmányait, itt szerezte meg az ápolói-asszisz-
tensi szakképesítést. A gyermekek iránti elhivatottsága családi indíttatású, húga 
gyermekorvos lett. A képesítés megszerzése után Budapesten, a Szent Margit Kórház 
szülészetén kezdett dolgozni, majd amikor Budakalászon gyermekorvos mellé asszisz-
tenst kerestek, gondolkodás nélkül döntött.

1979-ben kezdett, Dr. Asztalos Imre gyermekorvos mellett, majd fi a születése után 
dr. Németh Márta lett a főnöke, akivel 33 évig dolgoztak szoros együttműködésben, 
mind szakmailag, mind a magánéletben. Nem csak a gyermekek maximális hiva-
tásbeli ellátását tekinti céljának, hanem a család egésze fontos számára. Bármikor 
fordulhatnak hozzá kérdésekkel, legyen az a neveléssel vagy más problémával kap-
csolatos. Az idősebb korosztály is közel áll hozzá, akár jó szóval, akár masszírozással 
igyekszik fájdalmukat csillapítani. Kiemelten kezeli az egészségmegőrzést, minden 
korosztályt igyekszik meggyőzni a sport, az aktív mozgás szerepéről. Nagyon jó kap-
csolatot tart fenn munkatásaival is, segítőkészsége példamutató. Jelenleg dr. Dalloul 
Hicham gyermekorvos munkáját segíti.

Semmelweis-nap
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Közélet

Az ünnepségen köszöntötték még a jubileu-
mukat ünneplő egészségügyi dolgozókat is. 

30 éves jubileum:
Villám Zsuzsanna intézményvezető 
– Budakalászi Bölcsőde

40 éves jubileum:
Dr. Gál Katalin háziorvos
Soós Ildikó gyermekorvosi asszisztens

50 éves jubileum:
Dr. Sulyok András háziorvos

60 éves jubileum – Vasdiploma:
Tősér Józsefné Magdolna védőnő

Gratulálunk minden díjazottnak!

11a közösségért!az élhető városért! www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvaros

Felújítások és értékvédelem  

a közösségért!az élhető városért!

PÁ LYÁ Z AT

www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvaros

Budakalász környéke, területe a rend-
kívül kedvező környezeti adottság miatt 
évezredek óta lakott. Történelmi múltunk 
hozadékai a gyönyörű, értékvédelem alatt 
álló lakóházak, a háromnemzetiségű vá-
ros régi épületei, azok jellegzetes építészeti 
megoldása i . Hagyományaink, örök-

ségünk megőrzé-
se közös fele-

lősségünk. 
A sváb há-
zak, a tor-

nácos parasztházak, az oromzati fa díszek, 
a vízcsendesítős ereszek, a mészkőfelületek 
városképünk jellemző, értékes elemei. 

A budakalászi közösség és a városfejlesz-
tés közös érdeke, hogy az önkormányzati 
és magánberuházások egyaránt az értékek 
megóvásával történjenek. Az utcát is „mi 
utcánknak” nevezzük, hiszen közösségben 
élni alapvető emberi igény, épített környe-
zetünkben pedig egészséges arányban ke-
verednek az igazodás és az egyéniség jegyei. 

Budakalász Város Önkormányzata 
idei évi költségvetésében 2.500.000 
forintot biztosít a helyi védettséget 
élvező épületek felújításának támo-
gatására. Pályázni november 15-ig le-
het, a jelentkezők között a támogatási 
összeg egyenlő arányban oszlik meg. 
Az önkormányzati támogatás ingat-
lanonként maximum a beruházási 

összeg felének erejéig igényelhető. 
A részleteket a budakalasz.hu weboldalon 
a Pályázatok menüpontban tesszük közzé. 

A támogatás igénybevételére jogosult 
az, akinek ingatlana I. vagy II. védettségi 
kategóriájú minősítés alá esik (jellemzően 
az Ófaluban, de városszerte elszórtan ta-
lálhatóak ezek az épületek) és az ingatlan 
településképi rendeletben védett elemeit 
kívánja felújítani. 

Az Önkormányzat kiemelten kezeli a 
nagy múltú épületek eredeti építészeti ér-
tékeinek megőrzését, ezért a felújítás során 
kötött szabályokat kell követnie a kivitele-
zőnek. Városunk főépítészét, Kassai-Szoó 
Dominikát keressék bizalommal, készség-
gel ad tájékoztatást és tanácsot tervezési 
ügyekben, értékvédelmi felújításokkal kap-
csolatban.
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Közélet

Népzenei forgatag, vidám trombita-
szó, pörgő szoknyák és fényes csizmák: 
ilyen volt a XXIV. Kalászi Vigasságok ké-
pekben. A Kalászon mért országos me-
legrekord ellenére 3500 látogató érkezett 
a Vigasságokra, Budakalász magyar, 
szerb, és sváb lakói együtt érezték jól 
magukat idén is. Az esti Boban Markovic 
koncerten a pattogós délszláv ritmusok, 
fülbemászó dallamok táncra sarkallták 
még a széklábakat is. Sajnos, akadt né-
hány szomorúbb pillanat is: megtudtuk, 
hogy Horti Réka és Leidinger Dömötör, a 
Lenvirág táncegyüttes művészeti vezetői 
nyár végével búcsúznak az együttestől. 
Az életvidám zenét és hangulatot árasztó 
koncertet Boban és zenekara egy ka-
lapemelés erejéig megszakították, hogy 
együtt emlékezzenek a Hableány-tragé-
dia áldozataira. Az eseményen az M1 for-
gatott és Dankó Rádió is kinn járt. 

Köszönjük minden látogatónak, aki 
velünk volt a hagyományos világzenei 
fesztiválunkon!

A népzene ünnepe Budakalászon

XXIV. Kalászi Vigasságok
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A győztes csapat, „A banda” savanyú-
káposztás töltött paprikát főzött, akiknek 
ezúton is gratulálunk. A szervezők, a Kós 
Károly Művelődési Ház munkatársai a 
környezettudatosságra és az egészség-
megőrzésre is gondoltak: lebomló, kör-
nyezetbarát evőeszközöket, tányérokat, 
poharakat biztosítottak és egészségügyi 
szűréseket szerveztek a helyszínre.  

Miután jól lakott a város apraja-nagyja, 

Badár Sándor Karinthy-gyűrűs humorista 
szórakoztatta a budakalászi nagyérdeműt. 
A rendezvényen a zeneszó sem hiányzott: a 
Kamp Kapelle, a Kale Lulugyi és a Folk on 
45 is felléptek, de brazil dobshow is színe-
sítette a programot. 

Reméljük, mindenkinek ízlett a menü 
és jövőre újra találkozunk!

A rendezvényen készült összes kép 
megtekinthető a város web oldalán: buda-
kalasz.hu/varosunk/fenykepek/

Szorgos kezek, teli hasak, 
jó hangulat
Sült malac, savanyúkáposztás töltö   paprika, szármá, 
azaz szerb töltö   káposzta, csülkös pacal, hétvezér to-
kány, nyúlpaprikás, vaddisznópörkölt: csak néhány az 
ínycsiklandó fi nomságok közül, amelyek az idei Pilisi Kós-
tolón készültek. A jubileumi év alkalmából a város min-
den budakalászi lakost vendégül láto   egy három fogásos 
ebédre, és tallérok segítségével a további fi nomságokhoz 
is jutányos áron lehete   hozzájutni.

KözéletVII. Pilisi Kóstoló
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Közélet

Akinek melege volt vagy vízre vágyott, 
bepakolta a fürdőruhát, strandpapucsot 
és lakcímkártyát: már a nyitás előtt sor kí-

gyózott a „Lupa Strand” főbejáratánál. Az 
ingyenes buszok egész nap hozták-vitték 
az utasokat, gyakran olyanokat is – főleg 
idősebbeket, akik nem szerettek volna für-
dőzni, de kíváncsiak voltak, hogy milyen 
milyen lett, mekkora területen épült ki a 
strand. A belépés után a városiak ajándé-
kot választhattak: sok kicsi játszott a víz-
ben a budakalászos labdákkal, a parton 
pedig a homokozókészlettel. Sok-sok ho-
mokvár, és vízzel megtöltött kis medence 

épült egész nap a gyermekstrand mentén. 
A felnőttek a melegebb órákban a naper-
nyők alatti pihenésre szavaztak, és lehe-
tőség nyílt frissítő jógázásra is. Az aznapi 
strandkézilabda mérkőzéseket is sokan 
nézték, az M4 a helyszínről közvetítette a 
torna fi náléját.  A hölgyeknél a Szentendrei 
NKE, az uraknál pedig a Beach Stars győ-
zelmével zárult a bajnokság.

A Luppán mutattuk be városi fotós ki-

egészítőinket: a kalászi kocsival, a kukucs-
kálós „10 éves a város” fallal, és a humoros, 
kézbe vehető feliratokkal, grafi kákkal ké-
sőbbi rendezvényeinken is találkozhatnak. 
Szelfi zhetünk „Kalászi vagyok, nem tu-
rista” felirattal, Budakalász várostáblával, 
magunkra ölthetünk bajuszt, csókos szájat 
vagy napocskát, és felhőt emelhetünk fe-
jünk fölé. 

Rogán László polgármester elmondta, 
hogy „öröm számunkra, hogy sok buda-
kalászi most először próbálhatta ki, nézte 
meg a „Lupa Strand”. Elmondhatjuk, 
hogy népszerű fürdőzési helyszín a váro-
siak körében is. A kiépített infrastruktúra 
kulturált szórakozást tesz lehetővé. A ko-
rábbi rendezetlen állapotok helyett most 
biztonságos, modern, kényelmes feltételek 
várják a fürödni vágyókat. Minden kor-
osztály megtalálhatja a számára legmeg-
felelőbb partszakaszt, sportolási, pihenési 
lehetőséget. Remélem, minden kalászi 
polgár élvezte ezt az igazán pihentető, 
vidám napot a Luppa-tónál!”

Sokan maradtak zárásig, de este hét 

környékén, ahogy az lenni szokott, kezd-
tek megüresedni a napágyak és egyre több 
színes törülköző tűnt el a homokból. Re-
méljük, sok örömet okozhattunk a kalászi 
családoknak, pároknak, gyerekeknek és 
időseknek ezen az igazán derűs, pancsolós 
kalászi strandnapon!

Közös pihenés: városi strandnap a „Lupán” 

Napfény, türkizkék víztükör, homokvárak, napernyők, vidáman fürdőző, napozó 
emberek – ilyen volt Budakalász napja a Luppa-tónál. Június 30-án, egy igazán 
napos, nyári vasárnapon a tópar   strandot minden kalászi ingyenesen látogat-
ha  a. Több, mint ezer városlakó élt a lehetőséggel, sokan most fedezték fel a 
fürdőhelyet és terveznek ismét ellátogatni oda a nyár folyamán. A „10 éves a 
város” programsorozat legkönnyedebb rendezvényén minden kalászinak aján-
dék is járt: színes kulacsok, strandlabdák, UV mérő csuklópántok, a kicsiknek 
pedig homokozókészlet. 
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 Hogyan mutatnád be a családo-
tokat? 

Budakalászon tizenhat éve élünk. Fér-
jem informatikus, én meteorológus va-
gyok. Három fi unk van, akikre nagyon 
büszkék vagyunk! Miki 14, Bálint 12 és 
Márton 10 évesek. A Szentistvántelepi Ál-
talános Iskola diákjai mindhárman.

 Hogyan kezdett el játszani a fi ad? 
Mindhárom fiamat kértem, tanulja-

nak legalább egy évig zenét. Miki először 
nem akart, végül elsős korában beadtuk 
a jelentkezést. Gitározni szeretett volna, 
de először nem vették fel a Zeneiskolába. 
Szerencsére jött egy új tanár, akinél lehe-
tett furulyát tanulni. Bokor György sokat 
dicsérte és biztatta már a kezdetektől. 
Amikor megüresedett egy hely a gitár sza-
kon, úgy döntött, marad inkább furulyás. 
A következő évtől hat éven át Reikort Il-
dikóhoz járt, akinek már akkor sok ügyes 
tanítványa volt. 

 Milyen versenyeken vett részt? Mi-
lyen eredményei vannak?

 Első versenye Nyergesújfalun volt, ahol 
kiemelt arany nívódíjat kapott. Többször 
díjazott volt a hatvani barokk fesztiválon és 
Dunavarsányban kamara kategóriában. Itt 
egyetlen egyéni díjat adtak ki, Mikinek. Az 
indoklás szerint született zenész. A Czidra 
László Országos Furulyaversenyen már az 
is nagy szó, ha valaki bekerül a döntőbe. Az 
idén is bejutott a legjobbak közé. A meg-
mérettetés hetében teljes gőzzel próbált. 
A verseny előtti napon betegen ébredt. 

Torokgyulladása miatt nyelni sem tudott, 
ráadásul a kötelező darabban speciális 
bürrögő és köpködő hangokat kell kiadni, 
ami ilyen állapotban szinte lehetetlen. Át-
aludta azt a napot, de közben minden házi 
praktikát hajlandó volt kipróbálni, mert 
nem akarta kamaratársait cserben hagyni. 
Nagy Lea és Őri Beatrix társaságában 
végül kamara kategóriában is bejutottak 
a döntőbe. Egyéniben is díjat nyert, dicsé-
retet kapott. Csak arra a kétszer tíz percre 
lett jobban, utána még egy hétig nyomta 
az ágyat. A versenyre minden alkalommal 
Reikort Ildikó készítette fel, Csizmadia An-
gelikával közösen értelmezve, átbeszélve a 
műveket folyt az intenzív munka. Ez mind 
a tanárainak, mind pedig Mikinek sok 
lemondással járt, de végül a befektetett 
munka meghozta az eredményét.

 Kik a zenei példaképeid, Miki? 
Milyen a kapcsolat a zenésztársa-
iddal? 

Ildi néni tanítványai közt találtam meg 
az első példaképemet, Jassó Gellértet. 
Nagyon tehetséges gyerekzenész, igazán 
inspirál. Későbbiekben felnőtt furulyások 
is ösztönöztek, tanárom Reikort Ildikó és 
leendő tanárom, Prehoff er Gábor. Ugyan-
akkor végigkísérte eddigi pályafutásomat 
korrepetitorom, Csizmadia Angelika, aki 
csembalón és zongorán játszik. Zenész-
ként és emberileg egyaránt példaképem. 
Az együtt zenélés mindig nagy örömöt 
jelent számomra a társaimmal. Néhány 
éve Kőszegen felléptünk a hévízi furu-
lyásokkal együtt, a Hangzó Város Zenei 

fesztiválra kap-
tunk meghívást. 
Nemrégen tar-
tottuk Ildi néni 
szervezésében a 
zeneiskolai bú-
csúkoncertemet. 
Megható volt a furulyástársak ajándéka, 
a sok rajzos jókívánság. Természetesen 
együtt is zenéltünk.

 Részt vettél speciális képzésen?
A Pierre Hamon francia zenekutató 

előadásaival fémjelzett Tű Fokán Mű-
vészeti Fesztiválnagy élményt nyújtott 
számomra. Egyéni konzultációra is volt 
lehetőségem a művésszel, pozitív visz-
szajelzéseket kaptam tőle. Az indián 
zenétől a klasszikus furulyáig átfogó be-
tekintést kaphattunk a furulya fajtáiba és 
történetébe. Izgalmas és magával ragadó 
kaland volt. Három éve minden évben el-
látogattam a Szombathelyi Zeneművészeti 
Szakgimnázium őszi táborába. A követ-
kező tanévtől ebben az intézményben foly-
tatom tanulmányaimat. 

 Szívből gratulálunk eredményeid-
hez és további sikereket kívánunk! 
Elárulod, mik a további terveid?

A későbbiekben szeretném kitanulni 
a hangszerkészítés mesterségét is, ezért 
is tanulok tovább Szombathelyen, hiszen 
leendő tanáromnak ilyen irányú tapaszta-
latai is vannak.

Óvodai hírekDiáksikerek

Betegen is sikeresen szerepelt az 
országos furulyaversenyen Kovács Miklós

Különleges tehetségével és elért versenyeredményeivel tűnt ki társai közül a 
mindössze  zennégy éves budakalászi fi ú. Mikivel és édesanyjával, Kovácsné 
Izsák Beatrix-szel beszélgetünk a családról, zenei pályáról, a példaképekről.

A Budakalászi Szent István Alapítvány, mint ahogy 
harminc éve, az idén is meghirdeti ösztöndíj pályázatát 
felsőfokú intézményben tanuló tehetséges, jól tanuló, 
de rászoruló budakalászi diákok részére.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni, de a második fél-
évi támogatást csak az eredményes első félévet igazoló diák 
veheti át. Az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten el-
nyerhető. A pályázat a pályázati űrlap kitöltésével és beadá-
sával válik elbírálhatóvá. Mellékelni kell a sikeres felsőfokú 
felvételt igazoló dokumentumot vagy az év végi bizonyítvány/
leckekönyv másolatát.

A pályázati űrlap átvehető a Szentistvántelepi temp-

lomban és a Budakalászi plébánián. (Budakalász Ady Endre 
utca 1. Hétfő-kedd: 9-11, csütörtök-péntek: 13-15 óra között), 
illetve elektronikusan igényelhető a kulindaniel@gmail.com  
e-mail címen. További tájékoztatás kérhető ugyanitt.

A pályázatok beadási határideje: 2019. augusztus 10.
Helye: 2011  Budakalász, Ady Endre utca 1.
Beadási formája : kizárólag papíralapon.

A kuratórium a hagyományoknak megfelelően augusztus 
20-án, a városi ünnepségen hirdet eredményt és adja át az 
I. félévi ösztöndíjakat.

A Budakalászi Szent István Alapítvány pályázata

PÁ LYÁ Z AT
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Téli szél a tar gallyakat fújja 
Mint az Isten égre tartott ujja 
Mint megcsúfolt, kikacagott álom 
Állunk egyedül a nagy világon.

Elvették s most véle nagyra vannak 
Törött véres kardját a magyarnak. 
De még minden nép a sírját ássa 
Van szava, hogy világgá kiáltsa

Csak mi, csak mi ne verjük kebelünk 
Csak mi, csak mi ne emeljük fel fejünk. 
Tiporhatják szûz tiszta igazunk 
Csak mi, csak mi ne hagyjuk el magunk.

Kilencvenkilenc évvel ezelőtt este ilyen-
kor talán már a harangok elhallgattak, 
amelyek azért zúgtak egész nap, mert ezen 
a napon, Franciaországban, Versailles-ban 
egy diktátumot kényszerítettek erre az or-
szágra. Apponyi Albert gróf azt mondta: 
„Önök most megásták Magyarország 
sírját”. 

Ezt az országot halálra akarták ítélni. 
De itt vagyunk, mindannyian együtt, hiába 
vágták le ennek az országnak a karjait, lá-
bait, a törzs megmaradt, a törzs pedig ki-
hajtott és ez a nemzet újra él. Húsz évvel a 
fájdalmas hír után az ország kezdett újra 
talpra állni. Újra kinőttek a karok, részben 
kinőttek a karok: Észak-Erdély, Délvidék, 
a Bácska, a Bánát, Kárpátalja, a Felvidék 
egy része. Azt gondoltunk, hogy innentől 
senki nem állíthat meg bennünket. 

Évtizedek múlva, 1989-ben lépett egyet 
a nemzet, lépett egyet egész Kelet-Európa. 
Tőkés László szavai után egy emberként 
mozdult meg a magyarság, és vitte a gyógy-
szereket, a könyveket, az élelmiszereket 
Erdélybe. 1990 márciusában, Marosvá-
sárhelyen kiverték Sütő András fél sze-
mét. Telnek tovább az esztendők és idén, 

Csíksomlyón Ferenc 
pápa miseruháján le 
kellett takarni a ma-
gyar nyelvű feliratot: 
„Járjunk együtt!” 

Horvátország ha-
tárain kívül annak 
idején 282.000 négy-
zetkilométeres volt az 
országunk, ebből ma-
radt 93.000 négyzet-
kilométer. 18 milliós 
nemzetünkből lett egy 
7,8 milliós nemzet. 

A fiataljainknak mindenképpen át kell 
adnunk, a fi ataljainknak tudniuk kell azt, 
hogy ha bárhol kilépünk ebből az ország-
ból, magyarokkal találkozunk, magyar szót 
hallunk. Hiszem, hogy a magyarság újra 
össze tud tartozni, és össze is fog tartozni. 
Ennek a gondolatnak a nevében kívánok 
Önöknek kegyeletteljes megemlékezést a 
mai napon.  

Közös főhajtás 
a Nemzeti Összetartozás Napján 

Június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 99. évforduló-
ján együ   emlékeztünk Budakalászon, a Kárpátok Őre szobornál. 
Az eseményen részt ve   Rogán László polgármester, valamint 
Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás alpolgármesterek. A Ka-
lász Suli diákjai a trikolor színeit alkalmazva látványos bemutatót 
tarto  ak, majd a jelenlévők sorban megkoszorúzták az emlék-
helyet, Rogán László pedig Reményik Sándor megható soraival 
veze  e fel ünnepi beszédét. A megemlékezés méltó helyszínen 
zajlo  , a csodálatos fafaragás Trianon emlékműként is ismere-
tes a kalásziak körében. A szobor alkotója Horváth-Béres János, 
a mű erede  je Kolozsváro   állo   és 1919-ben lerombolták. A 
továbbiakban polgármester úr ünnepi beszédrészletét közöljük.

KözéletKözélet
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Értékvédelem

 A házat becslések szerint az 
1900-as évek elején építhették. 
Honnan származik a családja?  

Rákospalotán nevelkedtem öcsém-
mel, ott töltöttem gyerekkoromat. Szü-
leim Somogy megyéből származnak, a 
Chinoin Gyógyszergyárban dolgoztak 
egész életükben, fi atalon kerültek a fő-
városba. A Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetemen közgazdászként 
végeztem. Egy egyetemi bulin ismer-
kedtem meg egy csodálatos görög fi úval, 
Dimitriu Dimitrisszel. Szerelmünket há-
zasságkötéssel pecsételtük meg. Szülei 
görög partizán menekültek voltak, akiket 
a magyar állam befogadott. Az ötvenes 
években velük együtt 400 görög család 
számára építették Beloiannisz falut Fejér 
megyében. 

 Mit őrzött meg a görög kultúrá-
ból?

A görög közösség alkalmazkodott a 
magyar környezethez, emellett meg-
őrizte saját kultúráját és hagyományait 
is. A férjem felmenőivel máig tartjuk a 
kapcsolatot. Érdekesség volt számomra 
ez a kultúra, összetartó, hagyománytisz-
telő közösségnek ismertem meg őket. A 
görög zene és tánc szintén levett a lábam-

ról, hiszen 40 éve ez még nem volt olyan 
közismert, mint ma. A görög faluban ren-
geteg zenés-táncos ünnepségen jártunk, 
a jókedv és a közös tánc elmaradhatatlan 
volt. A déli meleg miatt jellemző náluk a 
sok citromos étel, mint például a citro-
mos csirke leves, a citromos sült spenót 
vagy a sült töltött paprika. Ezek mind 
fi nom egytálételek egyedi ízvilággal. Fér-
jem fontosnak tartotta családjával meg-
ismertetni az ókori görög kultúrát, ezért 
sokat utaztunk gyermekeinkkel – több-
nyire Makedóniába és Görögországba.  

 Hogyan alakult pályája?
Számviteli osztályvezető voltam a Len-

fonógyár Csillaghegyi Szövőgyárában. 
Munkámnak köszönhetően kerültem 
36 évvel ezelőtt Budakalászra. Abban 
az időben építették a Ciklámen utcai 
sorházakat, ide költöztünk. A falusias 
környezet azonnal megtetszett, később 
a Rózsa utcában építkeztünk. Férjem az 
Állami Építőipari Vállalatnál majd saját, 
jól menő autóalkatrész-kereskedő vál-
lalkozásában dolgozott sokáig. Könyve-

lőirodámat 26 éve nyitottam a Ciklámen 
utcában és költözött velem ide is. Első 
nagy munkáim egyike a Csillaghegyi és 
a Budakalászi Lenfonó felszámolásának 
könyvelése volt. Férjemet évekig tartó 
betegség után 45 éves korában elvesz-
tettük, hiánya mindmáig óriási. Egyedül 
maradtam két kamasz fi unkkal. Férjem 
elvesztése, fi aim kirepülése után találtam 
rá erre a kedves kis parasztházra. Megfo-
gott a hangulata, a fekvése, az apró kertje. 
Oberzauber Mariska néni szülei építet-
ték a századelőn. A kilencvenes évekig 
a kútról hordták a vizet, ekkor építettek 
hozzá fürdőszobát. Lányáék éltek itt ké-
sőbb, akik maguk nevelték az unokáikat. 
Az életvidám Venyegésné Franciska né-
ni,gyakran állt a kapuban és beszélgetett 
kedvesen az arra járókkal. Hosszú évekig 
dolgozott az ékszerész boltban is. A tulaj-
donosok betegsége miatt sokáig lakatla-
nul állt, így leromlott állapotban vettem 
át. Építészmérnök segítségével sikerült 
felújítani. 

 Hogyan él ma? 
Fiaim szintén Budakalászon élnek, 

fontos volt, hogy egymás közelében ma-
radjunk, sokat találkozunk. Büszke va-
gyok, hogy nyugdíjasan, egyedül még ezt 
a szép házat sikerült felújíttatnom. So-
kaktól hallottam, amikor elkészült, hogy 
az utca igazi ékessége lett a házunk. 

Mesélő véde   épületek 30.
Iskola utca 3.
Az utcában szépen felújíto   régi parasztházak sorakoznak, a hangulat ma is 
ófalusi. A szerb ortodox templom melléképületében a nemze  ségi gyerekek 
számára iskolát működtete   a régi időkben az egyházközösség, innen kapta 
a nevét az Iskola utca, ahol most járunk. Dimitriuné Dobás Katalin o  honába 
látogatunk, hogy megismerhessük történetét. A hely jellegzetességéhez hoz-
zájárul a kis híd és a patak vize fölé boruló fák látványa.
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Óvodai hírekIskolai hírek

 KALÁSZ SULI

 SZENTISTVÁNTELEPI ISKOLA

nyian körbesétáltuk a tavat. A nap végén a 
tátralomnici kemping faházaiban elfoglal-
tuk szállásunkat.

A második, szintén csapadékos napon a 
Dobsinai-jégbarlang, Lőcse és Thököly vá-
rosa, Késmárk volt az úticél. Lőcsén a Szent 
Jakab templomban megcsodáltuk Lőcsei 
Pál mester hatalmas faoltárát, Késmárkon 
az evangélikus fatemplomot és Thököly 
kriptájánál álltunk meg egy percre. 

Harmadik nap a természeté volt a 

„főszerep”. Délelőtt 
a Dunajec folyó át-
törésén tutajoztunk 
le a Vörös kolostor-
tól a lengyel határig. 
Délután a Tarpata-
ki-vízesésekhez ki-
rándultunk. Megérte 
dacolni az időjárással, 
mert a legmagasab-
ban fekvő vízesésnél 
már előderengett a 
Nap.

A negyedik napon 
összekészülődtünk és 

a Rákócziak városa, Kassa felé tett kitérővel 
indultunk haza. A Szent Erzsébet Dómban 
felkerestük kriptájukat és egy néma perccel 
adóztunk emléküknek. Rozsnyón is megáll-
tunk egy rövid időre, megebédeltünk, majd 
indultunk az Aggteleki-cseppkőbarlanghoz. 

Felejthetetlen, tartalmas, feszített négy 
napot töltöttünk együtt és sok élménnyel, 
tudással lettünk gazdagabbak!

Dömötör Katalin

Ballagás és tanévzáró

A 2018-2019-es tanév végét két fon-
tos rendezvényünk zárta. A 8. osztályosok 
június 15-én ballagtak el a Kalász Suliból, 
hogy a sikeres felvételik után a választott 
középiskoláikban kamatoztassák és bővít-
sék a nálunk megalapozott tudásukat.  Jú-
nius 20-án rendeztük meg tanévzárónkat, 
ahol az ötödik osztályosok vidám műsorral 
búcsúztatták a tanévet.

„Ilyenek voltunk, vagyunk”
Iskolánk apraja-nagyja idén is színvo-

nalas műsorral készült alapítványunk nap-
jára, melyet június 13-án tartottunk meg. 
Ebben az évben az „Ilyenek voltunk, va-
gyunk” mottó köré szerveztük a műsort, így 
dalokon, táncokon, mesejátékon keresztül 
próbáltuk bemutatni, hogy vidámak, lele-
ményesek, erősek, kicsik és nagyok, meny-
nyire sokfélék is vagyunk.  Alapítványunk 

évről évre ezt a sokszínűséget támogatja. 
Köszönjük a szülők, a kollégák segítségét!

Gyermeknap az alsó tagozaton
Gyermeknap alkalmából május 24-én dé-

lelőtt az alsó tagozatos diákjainkat jégkrém-
mel köszöntöttük. Délután a tornateremben 
a Tűzfészek Társulat varázslatos zsonglőr 
bemutatóját nézhették meg a kicsik. Később 
ügyességi feladatokkal várták a tanító nénik 
és bácsik a gyermekeket az udvaron. A prog-
ramokat Nagyné Martinusz Éva és Ábrahám 
Nina tanító nénik szervezték.

 Sportnap a suliban

Június 11-én, kedden sportnapot tar-
tott iskolánk felső tagozata. Változatos 
helyszíneken remekül szórakoztunk. Min-
denki kedve szerint választhatott, hogy 
az Omszk-tó wakeboard pályáján siklik, 
vagy a Rómain sárkányhajózik. A cser-
készház kertjében pokróclabdát játszottak 
a csapatok. Az iskola udvarán streetball és 
foci zajlott. Egy csapat kirándulni ment a 
Zöld-barlanghoz, egy nagy társaság pedig 

Határtalanul! 2019
A Szentistvántelepi Általános Iskola 

három hetedik osztálya (60 gyerek és 5 
kísérő pedagógus) 2019. május 21-én neki-
indult, hogy megismerje Felvidék Szepes-
ségi tájait, a magyarság számára fontosabb 
helyszíneit és a Tátra természeti csodáit. 
Mivel csak négy napot kirándulhattunk, 
csak egy csöpp szeletét ismerhettük meg 
ennek a csodálatos vidéknek. 

Az első napon Ipolynyéken kerestük fel 
a Balassi Bálint két tanítási nyelvű magyar 
iskolát. Ebben az iskolában 170 magyar 
gyerek magyar nyelven tanulhat, de szlo-
vák óráik is vannak. Innen Selmecbányára 
és Besztercebányára utaztunk. Két olyan 
várost jártunk körbe, melyek a XVIII-XIX. 
században gazdag bányavárosok voltak, a 
környék központjai. A városnézés alatt már 
szemerkélt az eső, de mire a Csorba-tóhoz 
érkeztünk, már zuhogott. A kedvezőtlen 
időjárás nem szegte kedvünket, mindany-
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kerékpározott Szentendréig és Leányfaluig. 
Remekül éreztük magunkat!

Nagy Zsófi a

DÖK-NAP a biztonságos köz-
lekedésért

Diákönkormányzatunk június 13-án 
Budakalász Város Önkormányzatával a 
biztonságos közlekedésre hívta fel a fi gyel-

münket. A nap elején kisfi lmet tekinthettek 
meg tanulóink, melyet a helyi televízió ké-
szített. Ezt követően minden felsős osztály-
ból 4-4 diák kerékpáros akadályversenyen 

vett részt, míg az osztály többi tagja plaká-
tot készített, valamint a Kahoot program se-
gítségével 3-3 fő közlekedéstörténeti tesztet 
töltött ki. A kerékpár történetét feldolgozó 

digitális feladatok készítésében Botzheim 
Gyuri bácsi volt a szervezők segítségére. A 
bicikli megalkotásával, fejlődésével, a köz-
lekedés szabályaival kapcsolatban kaptak 
kérdéseket a felsős gyerekek. Az alsó tago-
zatos diákok közben az udvaron az aszfaltot 
rajzolták tele szebbnél szebb közlekedésbiz-
tonsági plakáttal.

Iskolánk diákja Magyarország 
jó tanulója, jó sportolója

Az Emberi Erő-
források Minisz-
tériuma minden 
évben kitünteti 
azokat a hazánk-
ban élő diákokat, 
akik mind tanul-
mányi, mind sport-
teljesítményükkel 
kimagasló ered-
ményt érnek el. 
A 2017/2018-as 
tanév rendkívül si-

keres volt diákunk számára, így  Schieszl 
Hanna (6.a) is átvehette a „Magyarország 
jó tanulója, jó sportolója-2018” elismerő 
oklevelet.

Hanna kitűnő példát mutat társai szá-
mára. Szívből gratulálunk diákunknak és 
szüleinek!

2019. június 2-án iskolánk fúvósze-
nekara, a Kamp János Kapelle Binda 
Balázs vezetésével részt vett az V. Péceli 
Fúvószenekari Találkozón, ahol a ven-
déglátó a helyi Ossó János Fúvószene-
kar volt. A közreműködő négy zenekar 
először önálló műsort adott, majd egy 
nagy egyesített zenekarként mindany-
nyian közösen játszottak néhány számot. 
Nagy segítséget jelentett, hogy az egykori 
növendékek közül is csatlakoztak páran 
az együttesünkhöz. 

A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneis-
kolában június közepén szervezett XXI. 
Vonós és Zongora Mesterkurzuson két 
tehetséges zongoristánk - Drucza Dávid 
János és Hegyi B. András – vett részt, 
ahol olyan jeles zongoraművész-taná-
rok tanították őket, mint Belák Erzsé-
bet, Megyimóreczné Schmidt Ildikó és 

Hargitai Imre. A színvonalas elméleti 
(szolfézs) és gyakorlati (zongora) foglal-
kozásokra tanárnőjük, H. Kürtösi Mó-
nika is elkísérte őket.

A Kalászi Vigasságok napján a Szent 
Ferenc Karitász Csoport szervezésében 
Magyar Szilvia tanárnő magánének 
tanszakos növendékei koncertet adtak a 
budakalászi pszichiátriai osztály lakói-
nak. A Zeneiskola tanárai és növendékei 
fontosnak tartják, hogy lélekmelengető 
muzsikájukkal rendszeresen megörven-
deztessék a betegeket. 

A X. (jubileumi) Kalászi Országos 
Tamburás Találkozó – melyet tíz évvel 
ezelőtt Szendrődi Ferenc kollégánk ala-
pított – idén először a Kalászi Vigas-
ságok nulladik napi programjaként, a 
Zeneiskola és a Kós Károly Művelődési 
Ház közös szervezésében jött létre. A 
„Szomszédok a Duna és a Dráva mentén” 
című műsor a Babra együttes, a Pántlika 
zenekar és az Alsónyéki Hagyományőrző 
Együttes tagjainak műsorával kezdődött, 
majd sárközi és lakócsai táncokat taní-
tott Farkas Zoltán „Batyu” és Tóth Ildikó 
„Fecske”. A Danubia zenekar muzsikája 
után a Fermata Tamburazenekar és a 

Tanac táncosainak bemutatója követke-
zett, majd „Apáról fi úra” címmel a Kos-
suth-díjas Vujicsics és a ViGad együttes 
fergeteges koncertjét élvezhette a kö-
zönség. A Ledina együttes táncházával 
zárult a találkozó. A Budakalászi Szerb 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Kós Ká-
roly Művelődési Ház, a Kalász Művészeti, 
Nevelési Alapítvány és a Kalász Pékség 
támogatásával csevapcsicsa uzsonná-
val és innivalókkal vendégeltünk meg 
130 résztvevőt. Rendezvényünkre 
Dr. Kásler Miklós miniszter egyedi el-
bírálású pályázati összeget juttatott a 
Csoóri Sándor Alapból, és kiegészítő 
forrásokat biztosított a Művelődési Ház 
és a Zeneiskola alapítványa is. A talál-
kozón az MTVA Család 19’ című műsor 
és a Dankó Rádió stábja is készített fel-
vételeket. Nagyon köszönjük a főszer-
vezőknek – Makk Adriennek, Felföldi 
Barnabásnak, Papp Ágnesnek, Pozsonyi 
Dávidnak, Koller Dánielnek – valamint 
a Művelődési Ház és a Zeneiskola összes 
dolgozójának munkáját!

Hermeszné Uracs Mónika, intéz-
ményvezető

Zeneiskolai hírek
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„Erre alig volt egy-két ház, nem volt kerítés 
sehol. Csapatostul, szabadon szaladgáltunk 
át a kerteken.”

Szépen gondozo   kiskerten át érünk a lakásba, ahol Árvai Lászlóné Ma-
rika hűs szobába vezet. Férje közben a konyhában főz, unokájuk látoga-
tására készülnek. Múltat idézünk, nosztalgiázunk: Marika néni hangja 
minduntalan elcsuklik a régi emlékektől.

 Hol született? Meséljen felme-
nőiről! 

A volt Jugoszláviában egy Zenta mel-
letti faluban, Csókán születtem 1947-
ben. Apai nagyszüleim a húszas években 
a szép remény ígéretében a tengerentúlt 
megcélozva, hajóra szálltak két kisfi uk-
kal. Kikötéskor szembesültek azzal, hogy 
egy dél-amerikai kávéültetvényre vitték 

őket. Az őserdő szélén nyomorúságos 
körülmények közt kapáltak éjjel-nap-
pal. A kisfi úk tífuszt kaptak. Apácákra 
bízták és hajóra ültették őket, több 
pénzük nem lévén. Rokonok nevelték 
őket, nagybátyámat Budapesten, apá-
mat szülőfalujában. Néhány év múlva 
a szülők is visszatértek. Budakalászon a 
Bocskai utcában vették meg a szomszéd 
telket és építkeztek 1936-ban. A fi úk a 
rokonoknál maradtak, apám mezőgaz-
dasági munkákat végzett, majd beso-
rozták híradós katonának.  Megjárta az 
orosz frontot, sebesültként az amerikai 
hadifogságban pedig verseket írt. Meg-
ismerkedett édesanyámmal, aki falubeli 
volt és varrónőnek tanult. 1946-ban ösz-
szeházasodtak, egy évvel később szület-
tem. Eközben Budakalászon nagypapám 
elhagyta nagymamámat, így jövedelem 
nélkül maradt. Kaptuk tőle folyama-
tosan a leveleket Csókán, hogy súlyos 
megélhetési problémái vannak, annyira 
magára maradt. Apukám eldöntötte, 

hogy hozzá költöznek, így áttelepültek. 
Anyai nagyszüleimnek ez hatalmas tö-
rést okozott. A Tito rendszerben nem 
utazhattunk haza, később is csak fel-
váltva, ezért őket is ide szerették volna 
költöztetni, bár ezt nagypapám már nem 
érhette meg.   

 Milyen volt itt gyereknek lenni? 
Gyerekkoromban szüleim sokat dol-

goztak, több műszakban. Öcsém 1951-
ben már itt született, sokat vigyáztam 
rá. Apai nagymamám agyvérzés miatt 
ágyban fekvő beteg lett, elhúzódó ápo-
lásában gyerekként én is részt vettem. 
Erre alig volt egy-két ház, nem volt 
kerítés sehol. Csapatostul, szabadon 
szaladgáltunk át a kerteken. Fogócskáz-
tunk, bicikliztünk, ugróiskoláztunk, fára 
másztunk. Iskolába kísérni nem kellett 
minket, senkitől sem kellett tartanunk. 
Az egyetlen kis szatócsboltba lovaskocsi-
val hozták a kenyeret. Erre végig bolgár-
kertészetek és művelt területek nyúltak 
el. A tejet háznál mérték kannákban 
minden este, hétvégén volt tejföl, túró. 
A húst megvettük Krepárt hentesnél, le-
engedtük a kútba majd lesütve, füstölve 
tároltuk. Eltettük a babot, a borsót, az 
uborkát. Szőlő, gyümölcs, zöldség, min-
den megtermett nálunk. Tartottunk 
disznót, kacsát, csirkét. Nagymamám 
kelt kalácsokat sütött, fánkot, kuglófot, 
cseresznyés rétest 5-6 tepsivel. Anyu-

kám modellező varrónőként dolgozott 
a Centrum Áruházak Textilfeldolgozó 
Vállalatánál. Gyerekként csak ámultam, 
amikor magával vitt a divatbemutatókra 
a Béke szállóba, az Interkontinentalba 
vagy a Hiltonba. Anyám ellátta a csalá-
dot, nekem nem igazán volt konfekció-
ruhám, ismerte nagyon az anyagokat.  

 Milyen pályát választott? Ho-
gyan alakult a családi élete? 

Gépipari technikusként műszaki 
területen dolgoztam. Mivel harminc 
napnál nem lehetett több munkanélküli 
idővel rendelkezni, különben megbün-
tették az embert, előfordult, hogy kény-
szerből is elvállaltam állásokat. Volt, 
hogy az első hévvel jártam Rákosren-
dezőre a MÁV 
j á r m ű j a v í t ó 
üzemébe. A fér-
jem újpesti fiú 
volt, egy városi 
társaságban is-
mertem meg. 
Ide költöztünk 
a szülői házba, 
a kis szobába. 
Ő esztergályos-
ként dolgozott 
76 éves koráig, 
már ő is nyug-
díjas. Lányunk 
1971-ben szüle-
tett, bankban dolgozott, jelenleg pedig 
a férjével férjével van közös cége. Két 
unokám van, nevelésükben aktívan 
részt vettem (már felnőttek), magam is 
voltam a kisebbel GYES-en. Ma már 18 
és 25 évesek. 

 Hogyan élnek most? 
Most már többet pihenünk, kertész-

kedünk, veteményünk is van. Lányomék 
a közelünkben élnek, velük is gyakran 
találkozunk. Imádom a lakóhelyemet, 
nagyon kedves szomszédaink vannak, 
semmi pénzért nem mennék máshova.

Időseink emlékeznek – hallgassuk őket amíg lehet!
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Damaszt abrosz, tűzoltó tömlő, 
Trapper farmer…

Nagymama ágytakarója, anyám söté  tője, vászon falinaptára… 
Ismerős érzés kerí   hatalmába az embert – az idősebb korosz-
tályt –, ha alkalma nyílik látni a tex  lgyári gyűjteményt Buda-
kalászon, mely az egykori gyár területén, rejtőzködő módban 
létezik.

A Budakalászi Textilművek, Klinger 
Henrik gyára 1923-ban kezdte meg mű-
ködését. A fi nom méterárutól a ponyváig 
sokféle terméket állítottak elő lenből és 
kenderből. Kalászon nem volt fonoda, a 
növényeket a Dunántúlon termelték és 
dolgozták fel. A szállítás vasúton tör-

tént, az ipari vágány a szentisvántelepi 
megállónál ágazott le. Az államosítást 
követően az üzem Budakalászi Szö-
vőgyár néven működött. 1963-ban a 
jelentősebb textilgyárak összevonásával 
létrejött a Lenfonó- és Szövőipari Válla-
lat, melynek központja Budakalász lett. 
(Innen ered a Lenfonó megálló neve.) 
A Budafl ax védjegyet az 1970-es végek 
végétől használták. A termelés 1990-ben 
szűnt meg, a gyárat 1991-ben felszámol-
ták. 

Mindezt Gaján Vilmos meséli el, aki 
1957-től dolgozott a gyárban. Amatőr 
fényképészként megörökítette az ott 
folyó munkát, a rendezvényeket, kul-
turális és sporteseményeket. Ő kezdte 
el a gyár történetére, működésére, ter-
mékeire vonatkozó anyagok összegyűj-
tését, megmentését, és folytatja ma is. 
A relikviáknak csak egy része szerepelt 
kisebb kiállításokon, de az anyag táro-
lása, biztonsága nem volt megoldott. A 
hányattatott sorsú gyűjtemény néhány 
éve Ercsényi Tiborné alpolgármester tá-

mogatásával a gyár egykori üzemcsarno-
kának területén, három szobában kapott 
helyet. 

Gaján Vilmos kalauzol a gyűjtemény-
ben, minden darabjának története van. 
Vannak dokumentumok a Klinger gyár-
ról, áruminták, egy alaprajz az épüle-
tek, üzemcsarnokok nevével, a vasúti 
vágánnyal. Legnagyobb számban a gyár 
termékei láthatók. 

Egy részük ismerős: a vászonlepedő, 
törülköző, pohártörlő minden háztar-
tásban ott volt. Készültek fi nom da-
maszt asztalneműk, egyedi abroszok, 
törülközők neves szállodák, éttermek, 
fürdők számára. A gyár egyik legnép-
szerűbb terméke, a polgárosodó falvak 
divatja volt az asztal és ágyterítőkből 
álló, mindkét oldalán használható Bu-

da-garnitúra: vasárnap a színes olda-
lát, hétköznap az egyszerűbb hátoldalát 
láttatva terítették föl.  A kárpitos búto-
rokhoz szövött és nyomott mintájú bú-
torvásznakat gyártottak.

A termékek másik része is ismerős, 
de soha nem gondoltam rá, hol gyárt-
hatták. A Klinger Rt. harmincas évek-
beli ismertetőjéből sorolom: matrac- és 
rolóvászon, napellenző-szövetek, nyu-
gágyak agyaga. Emlékeznek a ponyvás 
teherautókra? A katonai, a tábori sát-
rakra? A gyár speciális termékei voltak 
a ponyvák, hevederek, az ipari és mező-

gazdasági zsákok; tűzoltó vödrök, tűzol-
tófecskendők tömlője. Ezekre szükség 
volt, a háború után is gyártották.

A hatvanas évektől a kiskereskede-
lemben a nyomott mintás lakástextil 
anyagok jöttek divatba: sötétítőfüggöny, 
abrosz és hokedli terítő, pohártörlő ké-
szült. Majd népszerű lett a törlőkendőre 
nyomtatott naptár műemlék képekkel, 
népművészeti vagy modern mintával. 
Sok lakásban láttam ilyet a falon vala-
mikor, itt is sok van, magyar vagy ide-
gen nyelvű. A sor végén egy sikertermék 
darabja: a valódi indigóval festett pa-
mutvászon, a Trapper farmer anyaga, 
amit az 1970-es években Budakalászon 
kezdtek gyártani (majd a csillaghegyi 
gyáregységben folytatták).

A gyár szakemberei bármely egyedi 
mintát le tudtak szőni, bizonyíték rá a 
falon az egy példányban készült Cso-
daszarvas-falikép. A nyomott textilek 
mintáján több tervező dolgozott. Színes 
tervrajzaikból sok megvan és látható. A 
falon rózsás kárpit-tervek, egy részük 
színmintával érkezett megrendelés volt. 
A tablókon Gaján Vilmos által készített 
fényképek láthatók, melyek a gyár éle-
tének fontos dokumentumai, akárcsak a 
len nagyüzemi termesztéséről és feldol-
gozásáról készített sorozata. 

A gyár Kalász múltjának szerves 
része, hozzájárult a falu fejlődéséhez, 
gyors polgárosodásához, hatással volt 
társadalmára, életmódjára, kultúrájára. 
Hetven éven át gyártott és használt ter-
mékei szinte egyszerre tűntek el. Ami 
megmaradt, a nagyközönség számára 
is érdekes hely- és ipartörténeti emlék, 
amit közkinccsé kellene tenni. Jó lenne 
lehetőséget teremteni arra, (nyílt nap, 
csoportos látogatások), hogy minél töb-
ben megismerjék. Gaján Vilmos még is-
meri a budakalászi textiles hagyományt, 
érdemes meghallgatni őt.

Sz. Tóth Judit

Történelem – Lenfonógyár

Minta-tervek 1970-es évek

Buda garnitúra



BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ24

A TÜDŐSZŰRÉS 40 ÉVES KOR FELETT INGYENES!
40 év ala    lakosoknak a tüdőszűrés díja: 1 700 Ft. 
Kérjük, hogy személyi igazolványt, 
TB kártyát, valamint az előző évi tüdőszűrő igazolást hozza magával!

A vizsgálat ideje: naponta 8-18 óráig.

Helye: EGÉSZSÉGHÁZ, 2011 Budakalász, 
             Klisovác utca 6. földszint.

Budakalászon tüdőszűrést tartunk
2019. augusztus 15-23-ig.

Megjelenik havonta 4 500 példányban
Lapalapító: Budakalász Város Önkormányzata

Kiadja a Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István Gergely

Főszerkesztő: Kovács Andrea
Munkatárs: Szabady Szin  a, Vertse Zita
Korrektor: Dr. Kovách-Janitsek Romola

Fotók: Kovács Andrea, Szabady Szin  a, Ladinek Viktor, 
Vertse Zita, Dr. Kovách-Janitsek Romola

Tördelés, illusztráció: Lovász Anita

A szerkesztőség elérhetősége: 
Cím: 2011 Budakalász, Petőfi  tér 1.

E-mail cím: hirmondo@budakalasz.hu
Telefon: +36 (26) 340 266

Nyomtatás: Mátyus Bt., Dabas
Terjesz  : Magyar Posta Zrt.

A Budakalászi Hírmondó legközelebbi számának lapzártája: 2019. július 26. Megjelenés, terjesztés: 2019. augusztus 5-8.

BUDAKALÁSZI HÍRMONDÓ
Budakalász Város ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa

Egészség

BMSE foci hírek
Tombol a nyár, sportolóink most is 

szorgalmasan edzenek. Talán júliusban 
lesz egy kis pihenő, bár akkor is minden 
héten összejönnek a gyerekek, hiszen a ki-
csik körében igen népszerű, szülő-gyerek 
foci rangadókat szervezünk. Közben mű-
ködik a gyerektábor, ahová szép számmal 
jelentkeztek a fiatalok. Jó hangulatban tel-
nek a tábor napjai, edzőink komoly edzé-
seket tartanak. A szülők szívesen hozzák 
a gyerekeket, tudják jó kezekben vannak, 
jó körülmények között. Mindent megte-
szünk azért, hogy minél több kalászi gye-
reket tudjunk sportolásra bírni. A tábor 
után sokan döntenek úgy, hogy maradnak 
az egyesületnél. Az évzárók is lezajlottak. 
Minden korosztály elbúcsúzott a szezontól 
és lelkes ígéretekkel készülnek a követke-

ző bajnokságra. Beneveztük csapatainkat 
a 2019/2020-as szezonra, a kicsiket nem-
csak Bozsik tornára visszük, hanem külön 

nekik rendezett bajnokságon is indítjuk. 
Törekszünk arra, hogy minél több mér-
kőzést játsszanak. Szeretnénk feljutni a 
megyei első osztályba és méltón ünnepel-
ni a száz éves évfordulónkat. Mióta beju-

tottunk a megyei kupadöntőbe, csapatunk 
besorolása magasabb lett, nagyon sok csa-
pat szeretne velünk edzőmérkőzést játsza-
ni. Augusztusban kezdődik a bajnokság, 
szépítjük pályáinkat és a létesítményt. 
Megvettük az új pályakarbantartó gépet, 
amelyhez az Önkormányzat is hozzájárult. 
Lassan elkészül a létesítmény kulturált 
bejárata, majd elkezdjük a klubhelyiség és 
az öltözők felújítását.

A szlogenünk nem változott: „A sport 
egészség, erő, tisztesség, becsület.” Vá-
runk minden gyereket, hogy ők is azono-
sulhassanak küldetésünkkel. Köszönet 
Rogán László polgármester úrnak, a Pol-
gármesteri Hivatalnak, a Képviselő-tes-
tületnek, hiszen ők is szívükön viselik 
gyermekeink sorsát és támogatják egye-
sületünket. A képen az U-13-as korosztály 
látható.

Sárosi Tibor, BMSE elnök

Sport
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Kiemelkedő közéle   személyiségeket köszöntö   a polgármester

Ötvenedik házassági évfordulójának 
alkalmából gratulált Rogán László pol-
gármester Nagy Endrének és Nagy 
Editnek. A házaspár Budakalász köz-
életében évtizedek óta kimagasló mun-
kát végez. Edit korábban a testvérvárosi 
kapcsolatok, ma pedig az Egészségklub 

elnökeként aktívan szervezi, mozgatja 
a szervezet tevékenységét. Endre fotói 
pedig számos esetben dokumentálták 
városunk közéleti eseményeit vagy a 
közintézmények épülésének kronoló-
giáját. Köszönjük munkájukat! Isten 
éltesse őket még sokáig együtt egészség-
ben, boldogságban!

Dr. Vámos Attilát, Budakalász 
első szabadon választott polgármesterét 
köszönthette 80. születésnapján Rogán 
László. Feleségével, Reischl Gyöngyi 
nyugdíjas tanárral fogadták a városve-
zetőt. Dr. Vámos Attila geofi zikai kuta-
tóként dolgozott aktív éveiben, tagja volt 
a Budakalászi Baráti Körnek és a Kalász 
Újság alapítói közt is jelen volt. Szót ej-
tettek a felgyorsult világ jellemzőiről, 
valamint megfogalmazták azokat az ér-
tékeket, melyeket mindketten fontosnak 
tartanak az utódok számára megőrizni, 
legyen szó családról, vallásról, gazdál-
kodásról.

Gratulálunk ehhez a szép korhoz és 
családjához! Isten éltesse erőben, egész-
ségben még sokáig!

Anyakönyvi hírek

Szeretettel köszöntjük 
Budakalász júniusban 
született legifjabb 
polgárait:

Újszülöttek Czira Benett Krisztián
Dévai Mária
Horák Máté
Horváth Csaba Benjámin
Juhász Lotti
Kovács Boldizsár Jó egészséget kívánunk nekik!

Egészség

Befejező szakaszához ért a Nemzeti 
Szív-program Budakalászon. Májusban 
az ARIOSZ Kutatóintézet kérdezőbiztosai 
olyan lakosokat kerestek fel a településen, 
akik 5 évvel ezelőtt részt vettek a szív- és 
érrendszeri (epidemiológiai) szűrővizsgála-
ton. Ötszáznál több beszélgetést rögzítettek 
a megkérdezettek egészségének alakulásá-
ról az elmúlt öt év távlatában és jelenlegi 
állapotukról, arról, hogy betartották-e az 
egészséges életmód elvárásait a táplálko-
zás, a rendszeres mozgás, a stresszmentes 
élet, a dohányzás és a mérsékelt alkoholfo-
gyasztás területén. 

Júniusban csoportos interjúkon vehet-
tek részt és mondhatták el véleményüket, 
akik a májusi beszélgetések során erre is 
vállalkoztak. Az interjút a Szegedi Kuta-
tóintézet pszichológusai vezették, irányí-
tották, akik nagyon elégedettek voltak a 
résztvevők aktivitásával, az egészségtuda-
tos életfi lozófi ájukkal.

A kérdezőbiztosok csak azokat a lako-
sokat vették bele a mintába, akik öt évvel 
ezelőtt részt vettek a programban. A ku-
tatás során az eredmények és az aktivitás 
nagyon pozitív volt, ezért az Ariosz Ku-
tatóintézet lehetőséget biztosít minden 
budakalászi számára a csatlakozásra a 
budakalasz.ariosz.hu oldalon található 
kérdőív kitöltésével. A felmérés a szemé-
lyes egészségügyi kockázatok megítélését, 
az emberek megelőzéssel kapcsolatos vi-
selkedését, egészségi állapotukhoz való 
viszonyukat vizsgálja. A kérdőívet minden 
felnőtt budakalászi lakos kitöltheti. Minél 
többen veszünk részt a kutatásban, annál 
pontosabb és hitelesebb képet kapunk te-
lepülésünkön élő felnőttek egészségi álla-
potáról.

Különleges, egyedülálló lehető-
séget kapott a program révén vá-
rosunk, így mindenképpen arra 
biztatjuk a budakalásziakat, hogy 

éljenek a lehetőséggel. A program 
végén megkapjuk a Budakalász szív- és ér-
rendszeri egészségi állapotáról szóló elem-
zést, ami bizonyára nagyon tanulságos 
lesz valamennyiünk számára. A Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal és Budakalász Város Önkor-
mányzata tisztelettel megköszöni a 
kutatásban eddig résztvevő budaka-
lásziaknak, hogy véleményükkel se-
gítették a kutatás megvalósítását és 
ezzel is hozzájárultak saját egészség-
megőrzésükhöz és a város egészség-
tudatos értékrendjéhez. Bízunk benne, 
hogy a megadott weboldalon a továbbiak-
ban még többen csatlakoznak a kutatáshoz 
és az egészségügyi célok megvalósításához! 

A Nemzeti Szívprogramról

Rogán László
polgármester

Garami Lászlóné
Népjóléti Bizottság 

tagja

Kovács Teodor
Makovecz Máté
Somogyi Zsófi a Eliza
Soós Dorka
Szelcsányi Mira Olívia

Regős Györgyné, 
született Gubicska Anna 

93 éves korában, 
2019. június 15-én elhunyt. 

Hozzátartozói fogadják őszinte részvétünket!

Gyászhírek
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Katolikus Hírek

Református Hírek

Egyszer élünk: örökké. Erre emlékez-
tet a Budakalász tetején, címerében és 
logójában is ott álló három kereszt. Aki 
a középső kereszten meghalt, feltámadt 
és legyőzte a halált. Minket sem enged 
elveszni, magával visz mindannyiunkat, 
akik segítségül hívjuk nevét. Nem kéte-
zer éve döntött így: „kiválasztott minket 
magának már a világ teremtése előtt” 
(Pál levele az efezusiakhoz 1,4). 

Egy jó világban szabadság van, a jó 
uralkodó nem zsarnok bábjátékos. Isten 
a világot jónak teremtette, ezért szabad-
ságot adott nekünk, hogy tönkretegyük, 
és mi éltünk is ezzel a lehetőséggel: jó 
lesz nekünk nélküle, nekünk ugyan 
senki ne mondja meg, mit szabad és mit 
nem. Azonban Isten szeret. A legrosz-
szabbat is a legjobbra tudja fordítani. 
Amikor menekülünk előle, mert nem 
akarunk tükörbe nézni, amikor nem 
veszünk róla tudomást, Ő akkor is közel 
van, akkor is megszólítható.

Ezt bizonyítja be, amikor inkább 
meghal értünk, mint hogy Nélküle kell-
jen élnünk. Erről beszél a három brutá-
lis kivégzőeszközből a középső, amelyen 
a koncepciós perben elítélt Megváltó 
haldoklott. Tőle jobbra egy gonosz-

tevő, aki kudarcos, halálra ítélt életé-
nek utolsó pillanatában mégis így szólt: 
„Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor 
eljössz a te királyságodba!” (Lukács 
evangéliuma 23,42) Bal kéz felől még 
egy kereszt, rajta egy másik bűnöző. Ő 
halálában is csak káromolta, gúnyolta 
a Messiást. Ő arról beszélt: Isten nem 
zsarnok, nem kényszeríti ránk az aján-
dékait sem: van lehetőség nélküle élni. 

Tudom, hiszen harminc évig éltem 
ezzel a lehetőséggel. Nem hívő család-
ban nőttem föl, a hitet nem hoztam 
otthonról, tíz éve sincs még, hogy a 
szó legszorosabb értelmében beté-
vedtem egy gyülekezetbe. Akkor már 
elviselhetetlenül hiányzott valami az 
életemből csak éppen fogalmam sem 
volt, micsoda. Akkor még nem tudtam, 
amit Blaise Pascal, a matematikus már 
évszázadokkal előttem megfogalma-

zott: „Minden ember szívében van egy 
Isten-alakú vákuum, melyet sohasem 
lehet betölteni semmilyen teremtett do-
loggal. Csak Isten töltheti be azt, Jézus 
Krisztus által kinyilatkoztatva.” Csak 
Ő: semmi más, amivel a hiányát átme-
netileg kezelni tudjuk, sem vagyon, sem 
szerelem, sem erkölcs, sem ideológia. 
Legyenek akár a legjobb dolgok, de ha 
Isten helyére állítjuk, a helyükről kifi ca-
modva ártalmassá válnak. Mulandóként 
nem tölthetik be az Örökkévaló helyét.  
Előbb-utóbb megérezzük a rendelle-
nességet. Bár a világ bőven kínálja az 
elfojtás módszereit, egyik sem használ. 
A kérdés, amit Isten a Golgotán feltett, 
és amit Budakalász dombján is nekünk 
szegez: a bal vagy a jobb oldalon álló go-
nosztevő útját választjuk? 

Lehet Isten nélkül élni, de az maga 
a halál. Csak vele lehet igazán élni, és 
az maga a szabadság. Ő maga a szere-
tet. Ezt üzeni a város tetején álló három 
kereszt. Ha Ő látja, hogy részletesebb 
üzenetére megcsappan az érdeklődés, 
ilyen egyszerűen, az írástudatlanok 
szignójával is közli magát, szavak nélkül 
is megszólít. Csak egy pillanatra csen-
desedjünk el, és meghalljuk. Ne haboz-
zunk felelni rá!

Molnár Illés
a gyülekezetünk tagja

† † †

A közelmúltban járta be a világot a 
hír, mikor 500 gyerek a budapesti Ba-
zilika előtt énekelve adta tudtul, hogy 
már nincs 500 nap és elkezdődik a Kato-
likus Egyház legjelentősebb ünnepe, az 
Eucharisztikus Kongresszus, melynek 
helyszíne fővárosunk lesz.

500 nap múlva mi lesz? Mi történik 
addig? Soknak tűnik első hallásra, de 
mikor a plébánia irodájában a naplót la-
pozgatom, látom, hogy vannak jegyesek 
is, kik esküvőjüket hasonló hosszúságú 
előkészülettel tervezik.

Mi lesz? Hogyan lesz? Talán ezek a 
kérdések ekkora távlatból nem igazán 
fontosak még, bár lehet már az ünnepi 
hét szerkezetét a program honlapján 
(iec2020.hu) tanulmányozni.

Hogyan lehet bekapcsolódni? Miben 
érint bennünket? Ezekre a kérdésekre 
már konkrét válasz is kapható. Ki-
emelném, hogy jövőre a plébániáin-
kon is elmarad az elsőáldozás, mert 
a nyitó szentmise keretében lesz egy 
központi, országos elsőáldozás a Pus-
kás Ferenc Stadionban. Erre már lehet 

a plébánián keresztül jelentkezni az 
elsoaldozas2020@gmail.com e-mail 
címen.  Reméljük, hogy a résztvevő gye-
rekeknek és családjaiknak maradandó 
és életre szóló élmény lesz!

Hogyan készüljünk az eseményre? 
Készülhetünk rá magunkban, átgon-
dolva kapcsolatunkat Istennel, Egyház-
zal, embertársainkkal. Lehet készülni 
rá közösségileg, akár bekapcsolódva a 
központi eseményekbe, akár a plébá-
nia életébe. Mint téma, segít bármely 
csoportnak, közösségnek, hiszen mint 
üzenet megtalálható benne: áldozat, 
felajánlás, önkéntesség, gondviselés, 
szeretetszolgálat és a hozzá kapcsolódó 
felelősség, mivel „minden forrásom 
belőled fakad”– ahogy hangzik az ese-
mény mottója.

Nemzetközi Eucharisz  kus Kongresszus 
2020 – Budapest

Grafika: Bajcsi-Juhász Veronika
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Telnek a hetek, újabb, napfényt kedvelő virá-
gok nyílnak a város közterein. 

Virítanak a begóniák, a petúniák, a muskát-
lik, a levendulák városszerte. Kollégáink 25 virá-
goszlopot helyeztek ki a település frekventáltabb 
pontjaira.

A térségben először Budakalászon találkoz-
hattunk ilyen virágtornyokkal, azóta a szomszé-
dos települések is követték a példánkat.

Az ágyásokba ültetett begóniák már szépen 
bokrosodnak, lassan az oszlopokba ültetett tár-

saik is követik őket. Az oszlopokba „ipomea” is 
került, két színben: a világoszöld és lila levelű 
növények nem mások, mint az édesburgonya 
kertészeti változatai.

A villanyoszlopokra összesen 520 tő muskát-
lit helyeztek ki, ezeket is szorgosan kell locsolni a 
nagy melegben. A virágládákba ültetett petúniák 
nagyra nőttek, szépen díszítenek, a levendula is 
gyönyörűen virít végig a József Attila utcán és a 
11-es út fölötti körforgalomnál.

Virágos nyár Budakalászon



Katolikus hírek

Járjunk együtt! – mottóval hívták 
a zarándokok ezreit Csíksomlyóra, 
ahol szokatlan időben, szokott helyen, 
Ferenc pápával közösen ünnepelhet-
tünk közösen megvallva, amit az erre 
való alkalomra felállított székelykapu 
is hirdetett: „Őseidnek szent hitéhez, 
nemzetednek gyökeréhez testvér ne 
légy hűtlen soha!” 

Járjunk együtt! Köszönjük testvér-
városunknak, Lövéte önkormányzatá-
nak és plébániájának, hogy felidézve a 

régi kapcsolatot, velük együtt mehet-
tünk a kis kalászi csapattal erre az iga-
zán 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 kapasz-
kodtunk fel a hármashalom oltárhoz 
szakadó esőben, nem kevés sárban, 
nem kicsit csúszkálva, de mégis ösz-
szetartva. Egyedül elindultam volna? 
Egyedül felértem volna? Milyen jó volt 
látni, ki énekelve, kik kézen fogva egy-
mást, ki felhúzva a másikat egy helyre 
tartott, közösen néztünk egy irányba, 
mert tudtuk, hol van a cél. 

Járjunk együtt! – figyelmeztetett 
is prédikációjában bennünket Szent-
atyánk, Ferenc pápa is. „Aki kockáz-
tat, annak az Úr nem okoz csalódást!” 
Amikor megérkezett Ferenc pápa, az 

eső elállt, a nap kisütött. Együtt men-
tünk, együtt voltunk, mely kifejező-
dött a szentmisében, valamint a közös 
éneklésben, ahogy zengett mindenfelé: 
„Isten, áldd meg a magyart!”

Járjunk együtt, mert így könnyebb. 
Keressük közben, ami közös és össze-
tart. Legyünk hálások mindazoknak, 
akikkel az úton találkozunk. Ezt élhet-
tük át a néhány lövétei nap és különö-
sen a zarándoklat alatt.

Kelemen László
plébános

Csíksomlyó-2019

A város központjában, szinte a tele-
pülés fölé emelkedik az 1865-ben épült 
Kálvária, amely egy, az Árpád-házi idők-
ben épült templom maradványai fölött 
áll. Az Önkormányzat kezdeményezé-
sére a területen régészeti feltárásokat 
kezdtek 2011-ben. A kutatás során ős-
kori leleteket, sírokat találtak. A régé-
szeti munkálatok lezárását követően 
a város teljes parkosítást végeztetett a 
dombon, játszóteret alakított ki, így igé-
nyes turisztikai látványossággá és szak-
rális, közösségi színtérré válhatott.

A hely szépsége, szakrális ereje so-
kakat inspirál. Korábban Erdő Péter 
bíboros tartott itt misét, emellett hívek 
sokasága várta itt a napfelkeltét minden 
évben a húsvéti áhítat során a korábbi 
plébános, Kálmán József atya vezetésé-
vel.

Most Kelemen László atya kezde-
ményezésére vehettünk részt a május 
26-án vasárnap 10 órakor kezdődő Kál-
vária dombi katolikus misén. A bensősé-
ges hangulatú egyházi esemény ezúttal 
is sokakat vonzott.

Budakalászról harangoztak 
a Kossuth Rádióban

A budakalászi Szent Kereszt Felma-
gasztalása római katolikus templomot 
hívők erős közössége keresi fel rendsze-
resen évszázadok óta. A templom ha-
rangjainak érdekes történetét hallhattuk 
a Kossuth Rádió műsorában, a déli ha-
rangszó Budakalászról szólt ezúttal.

A rádió műsorajánlójában Budakalász 
és a templom történetét mutatták be.

„1728 után katolikus németek ér-

keztek a faluba. 1824-ben épített temp-
lomuk a Dunai árvizekben annyira 
megrongálódott, hogy 1907-re újat 
kellett építeni. Prohászka Ottokár szé-
kesfehérvári püspök Szent Kereszt Fel-
magasztalása 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 felma-
gasztalásának 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 ké-
sőbb pedig a sváb lakosság nagy ré-
szét, mintegy 1200 embert telepítettek 
ki Németországba. Az egyházközség 
1994-ben pótolta az órát és a haran-
got, az előzött lakosok által hagyott űr 
azonban felmérhetetlen. Értük is szól a 
budakalászi harang szava.”

Különleges eseménynek 
ado   o  hont a Kálvária 
domb
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